Rejestracja Seminarium
Aby zapisać się na zajęcia seminarium, można: (1) wypełnić niniejszy formularz lub (2) dokonać
rejestracji on-line na stronie seminary.lds.org/register.
Uwaga: Uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach zajęć szkolnych muszą ująć godziny tych
zajęć w swoim planie lekcji.

Informacje na temat ucznia

Proszę pisać wyraźnie.

Imię i nazwisko (imię, drugie imię, nazwisko)
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)
Płeć

Okręg lub gmina

□ Kobieta □ ŚwDO

Preferowany język

Palik lub dystrykt

Ukończona klasa w n
 astępnym roku szkolnym

Wyznanie

□ Mężczyzna

Preferowane imię

Rok uczęszczania na seminarium

□ Inne

Dane głównej osoby kontaktowej (rodzica lub opiekuna prawnego)
Imię i nazwisko (imię, nazwisko)

Telefon domowy

Telefon komórkowy

Adres do korespondencji

Telefon służbowy

Numer do wysyłania SMS-ów

Miasto

Województwo

Kod pocztowy

Adres e-mailowy

Kraj

Kraj do wysyłania SMS-ów

Preferowana forma kontaktu
□ Dom □ Praca □ Tel. kom.
□ Proszę się nie kontaktować

□ SMS

□ E-mail

Dane drugiej osoby kontaktowej (rodzica lub opiekuna prawnego)
Imię i nazwisko

Telefon domowy

Telefon komórkowy

Adres do korespondencji

Telefon służbowy

Numer do wysyłania SMS-ów

Miasto

Województwo

Kod pocztowy

Adres e-mailowy

Kraj
Preferowana forma kontaktu
□ Dom □ Praca □ Tel. kom.
□ Proszę się nie kontaktować

Podpisy

Kraj do wysyłania SMS-ów

□ SMS

□ E-mail

Podpisanie niniejszego formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na warunki poniższej umowy.

Uczeń

Data

Rodzic lub Opiekun

Data

Umowa

Pozwolenie na uczestnictwo w zajęciach seminarium
Uczestniczenie w zajęciach seminarium to przywilej. Serdecznie
Was witamy. Państwo i Państwa dziecko (dalej „Państwo”)
wyrażacie zgodę i pozwolenie na uczestniczenie w dyskusjach,
zajęciach i lekcjach seminarium oraz, jeśli są to lekcje
organizowane w ramach zajęć szkolnych, na przeznaczenie na
ten cel jednej godziny lekcyjnej dziennie. Zgadzają się Państwo
przestrzegać wszystkich wytycznych seminarium (w tym wymogu
regularnego i punktualnego uczestniczenia w zajęciach),
jednocześnie akceptują Państwo, że Seminaria i Instytuty
Religii (Seminaries and Institutes of Religion), departament
Korporacji Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w
Dniach Ostatnich (Corporation of the President of the Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints) oraz powiązane z nim
podmioty prawne (zbiorowo nazywane „my”) nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, mogące wyniknąć z
nie przestrzegania przez Państwa owych wytycznych.

Informacje o polityce prywatności ucznia
Wyrażają Państwo zgodę, abyśmy gromadzili i przetwarzali
Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu
oraz w rejestrze członkowskim (jeśli są Państwo członkami
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich) w
celach związanych z Państwa zapisem i uczestnictwem w
zajęciach seminarium oraz aby odpowiadać na pytania lub
wątpliwości, jakie mogą powstać w czasie uczestniczenia
przez Państwa w seminarium. Rozumieją Państwo, że Państwa
dane osobowe mogą zostać przesłane do siedziby głównej
Kościoła w Stanach Zjednoczonych i wyrażają Państwo na
to zgodę, jeśli będzie to Państwa dotyczyć. Państwa dane
osobowe mogą być przechowywane bezterminowo jako część
rejestrów historycznych Kościoła. Państwa dane nigdy nie
zostaną przez nas odsprzedane. Otrzymywane dane osobowe
są zabezpieczane technicznie i organizacyjnie przed utratą,
niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionymi zmianami.
Ich poufność jest chroniona.
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Rejestracja Seminarium c.d.
Możemy monitorować wszelkie formy komunikacji (pocztę
elektroniczną, wiadomości tekstowe, media społecznościowe,
itp.), które korzystają z „Narzędzi seminarium” lub mają miejsce
w pomieszczeniach wykorzystywanych przez seminarium
pod kątem sprawdzania, czy nie zawierają niewłaściwych lub
nielegalnych treści i możemy przesyłać je do przywódców
kościelnych lub przedstawicieli odpowiednich władz, jeśli zajdzie
konieczność ochrony uczniów i interesów Kościoła. Wyrażają
Państwo zgodę na tego typu monitoring i przesyłanie. Choć
możemy monitorować część przesyłanych wiadomości, nie
jesteśmy w stanie monitorować ich wszystkich. Komunikowanie
się w formie elektronicznej nie jest zabezpieczone. Nie
gwarantujemy, że nie będą Państwo narażeni na otrzymywanie
niechcianych wiadomości, materiałów, wirusów czy innego
szkodliwego oprogramowania. Wiadomości zawierające
nieodpowiednie treści mogą być usuwane bez uprzedzenia i
mogą nie być przesyłane do zamierzonych adresatów. Wyrażają
Państwo zgodę na to, że nie będą wysyłać ani przesyłać
dalej wiadomości, które są wulgarne, oszczercze, nielegalne,
nienawistne lub zawierają treści naruszające prawa innych
osób. „Narzędzia seminarium” mogą być wykorzystywane
jedynie do komunikowania się z innymi uczniami, nauczycielami
i przywódcami kościelnymi w sprawie tematów i wydarzeń
związanych z ewangelią. Nie wolno Państwu pobierać, przesyłać
dalej ani zamieszczać (na przykład na portalach YouTube czy
Facebook) żadnych treści, obrazów, plików dźwiękowych lub
wideo z „Narzędzi seminarium”.

Badania i ankiety naukowe: Jeśli zostaną Państwo poproszeni
o wzięcie udziału w badaniach naukowych lub ankiecie,
rozumieją Państwo, że uczestniczenie w nich jest całkowicie
dobrowolne i mogą się Państwo wycofać w dowolnym
momencie. Wszelkie dane osobowe, które udostępnią Państwo
w trakcie badania (na przykład adres poczty elektronicznej lub
numer telefonu komórkowego), będą wykorzystywane tylko w
celu kontaktowania się z Państwem w sprawie uczestniczenia
w przyszłych badaniach lub ankietach. Mogą Państwo
zrezygnować z otrzymywania tych powiadomień.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Od czasu do czasu możemy filmować lub nagrywać Państwa
w związku z zajęciami seminarium. Prawdopodobieństwo
użycia wizerunku obejmuje (choć nie ogranicza się do nich):
zajęcia na odległość, szkolenia dla nauczycieli, zdjęcia lub
nagrania wideo do księgi pamiątkowej, ogniska, biuletyny, strony
internetowe lub media społecznościowe. Niniejszym wyrażają
Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas swego wizerunku
i przyznają nam nieodwołalne prawo — nieograniczone pod
względem czasu, ilości, języka, kraju oraz rodzaju nośnika
medialnego (włączając obecnie nieznane nośniki z przyszłości)
— do powielania, dystrybuowania, wystawiania, odtwarzania,
tworzenia innych dzieł z wykorzystaniem oraz udzielania
podlicencji na wszelkie zdjęcia lub nagrania powstałe w
związku z Państwa uczestnictwem w zajęciach seminarium.
Upoważniacie nas Państwo do wykorzystania lub zarejestrowania
Państwa nazwiska, głosu, wizerunku, podobizny lub działania;
przeprowadzenia z Państwem wywiadu oraz zarejestrowania
go, a także kopiowania, powielania, adaptowania, edytowania i
podsumowania jakichkolwiek nagrań do użytku, według naszego
uznania. Udzielają nam Państwo upoważnienia do powielania,
sprzedaży, praw autorskich, eksponowania, transmitowania,
elektronicznego przechowywania i/lub przesyłania zdjęć lub
nagrań bez ograniczeń, według naszego uznania. Niniejszym
zwalniają nas Państwo z wszelkiej odpowiedzialności za
wykorzystanie owych materiałów do publikacji i zrzekają się
wszelkich praw do zapłaty za wymienione wyżej działania.
Polityka dotycząca korzystania z Internetu
Zapewniamy elektroniczne materiały źródłowe celem umożliwienia
Państwu udziału w zajęciach seminarium. Możecie Państwo
zdecydować, czy będziecie korzystać z tych materiałów, lecz jeśli
się zdecydujecie, tym samym akceptujecie niniejsze warunki:

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
(łącznie z utratą danych) wynikające z Państwa korzystania
lub niemożności korzystania z „Narzędzi seminarium” lub
jakichkolwiek oferowanych tam materiałów lub wiadomości
innych użytkowników lub znajdujących się na powiązanych
stronach. „NARZĘDZIA SEMINARIUM” SĄ DOSTĘPNE
W OBECNEJ FORMIE. ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH
WYRAŻONYCH LUB UKRYTYCH GWARANCJI, W TYM
GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, KUPIECKIEJ GWARANCJI
JAKOŚCI ORAZ GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI W DANYM
CELU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE „NARZĘDZIA SEMINARIUM”
BĘDĄ FUNKCJONOWAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ ANI BŁĘDÓW,
ŻE BŁĘDY BĘDĄ NAPRAWIANE ANI ŻE KTÓREKOLWIEK
ZE STRON LUB SERWERÓW TWORZĄCYCH „NARZĘDZIA
SEMINARIUM” SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH
SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

Kiedy korzystacie Państwo z Internetu na terenie naszych
obiektów, z użyciem sprzętu lub technologii bezprzewodowych,
możemy zbierać informacje z Waszej przeglądarki. Do tych
informacji może należeć Państwa adres IP, rodzaj przeglądarki,
system operacyjny, preferencje językowe, strona internetowa,
dzięki której trafili Państwo na naszą stronę, data i długość
każdej z wizyt na stronie oraz informacje o tym, czego Państwo
poszukiwali na naszych stronach. Do zbierania informacji
wykorzystujemy również pliki cookie oraz pliki GIF. Mogą Państwo
zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, aby
nie przyjmować plików cookie lub by przed ich akceptacją
otrzymywać stosowne powiadomienia. W wypadku zmiany
konfiguracji ustawień przeglądarki tak, by nie przyjmowała
ona plików cookie lub GIF, mogą Państwo utracić zdolność
korzystania z niektórych części lub funkcji naszych stron.

Inne
Są Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich praw i
regulacji swojego kraju, lecz niniejsza Umowa została sporządzona
zgodnie z prawem stanu Utah w USA, nie naruszając zasad ani nie
wywołując konfliktów prawnych. Wszelkie pozwy sądowe związane
z wprowadzaniem w życie postanowień niniejszej Umowy lub
związane z seminarium mają być rozstrzygane przed stanowym
lub federalnym sądem znajdującym się w hrabstwie Salt Lake City,
Utah, USA. Niniejszym wyrażają Państwo na to zgodę i oddają się
osobiście pod jurysdykcję tych sądów. Jeśli jakiekolwiek warunki
tej Umowy są bezprawne, niezasadne lub niewykonalne w całości
lub w części, nie ma to wpływu na pozostałe warunki, dopóki nie
zostanie ustalone, że nieważny lub niewykonalny warunek stanowi
kluczowe określenie Umowy, w którym to przypadku możemy
zgodnie z naszym uznaniem wnieść poprawki do Umowy.

Strony internetowe, oprogramowanie, treści, serwery oraz
inne technologie i materiały wykorzystywane, by dostarczać
programy seminarium („Narzędzia seminarium”), znajdują się w
naszym posiadaniu, są przez nas licencjonowane i zarządzane.

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi odnoszące się
do niniejszej Umowy, prosimy przesłać je na adres
e-mailowy: siregistration@ldschurch.org lub skontaktować
się z lokalnym administratorem seminarium.
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