
 

Fletëpranimi për arsye të marrjes në fotografi,  filmimeve të fëmijëve  tuaj dhe 
shfaqjen e tyre në [shkollë] 

emri________________________________kt._____________________________________, 

Personi që e ka fëmijën në ngarkim 

emri________________________________kt._____________________________________, 

Ndonjëherë ne i nxjerrim nxënësit në fotografi ose i filmojmë. Ne e përdorim materjalin për ti treguar 
prindërve* dhe nxënësve punën që bëjmë këtu në kopësht dhe përvec kësaj është kënaqësi të shikosh 
filmime të bukura të tyre.  Ne i ruajmë këto filmime në arkivin tonë. Këto materjale shfaqen në faqen 
tonë  dhe nëpërmjet nesh në faqe të tjera zyrtare. Filmimet mund të paraqiten si materjal promovues 
rreth nesh, në broshura dhe programe mësimore. Fotografiat e klasës janë dhënë me emra për të 
gjithë fëmijët dhe të specifikuara për grupin  në cdo herë. Prindërve i ofrohet blerja e një kopje e 
fotografis të klasës të fëmijës së tyre. 

Mediat mund të vijnë tek ne në raste të vecanta për të marrë fotografi ose për të filmuar. Këto vizita 
bëhen me lejen e drejtuesve dhe nxënësit vihen në dijeni për fotografit që do të nxirren nga mediat.  

Ne e kemi për detyrë në bazë të ligjit nr. 90/2018 për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të dhënave 
personale ne na duhet aprovimi i prindërve përpara se të marrim dhe nxjerrim fotografi dhe filmime 
të nxënësve.  Ju lutemi plotësojeni faqen e mëposhtme, nëshkruajeni dhe paraqiteni tek ne. 

1. Ju mund të fotografoni dhe filmoni fëmijën në punën e përditëshme të shkollës ☐ Já  ☐ Nei 

2. Ju mund të nxirrni filmimet në faqen kompjuterike të shkollës   ☐ Já        ☐ Nei 

3. Ju mund ti përdorni  filmimet  si materiale promovuese në emër të shkollës       ☐ Já        ☐ Nei 

4. Ju mund ti përdorni filmimet për tu trguar prindërve punën në shkollë  ☐ Já  ☐ Nei 
Buletini dhe programi shkollor u jepet prindërve të fëmijëve në të njëjtin klasë, klasat paralele dhe/ose në të 
njëjtën shkollë 
 

5. Ju mund ti nxirrni materjalet e filmuara nëpërmjet shkollës                  ☐ Já  ☐ Nei 

6. Ju dhe anëtarë të tjerë të shkollës mund të nxirrni filmime të klasës së fëmijës ? ☐ Já  ☐ Nei 

7. Ju mund ti nxirrni filmimet e fëmijës në media                   ☐ Já  ☐ Nei 

I lejoni ju të gjitha të dhënat e mësipërme      ☐ Já  ☐ Nei 

 

 

 

 

*Prindër bëhet fjalë për atë të rritur që e ka fëmijën në ngarkim  

Kushtet për fotografimin, filmimin dhe shfaqjen e tyre 



1. Ne jemi përgjegjësit kryesor gjatë këtij procesi  në bazë të ligjit aktual nr. 90/2018 për 

mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave personale. 

2. Ne nuk do ti përdorim materjalet e filmimit të fëmijës mbasi fëmija të ketë mbaruar shkollën 

tek ne. Mbasi perjudha e shkollës të ketë mbaruar materjalet e filmuara, fotografuara i 

jepen për tu mbrojtur në bazë të ligjin për arkivat zyrtare  nr. 77/2014 në Arkivën e qytetit. 

3. Emri i fëmijës nuk do të paraqitet në asnjë filmim apo fotografi. Ne nuk do të paraqesim 

asnjë emër apo të tjera të dhëna të fëmijës as në rrjetet sociale dhe as në faqen e shkollës, 

përvec ndonjë rasti të vecantë. Po japim një shëmbull nëse fëmija ka fituar ndonjë cmim të 

vecantë.   

4. Punonjësit tanë nuk janë të lejuar të marrin fotografi ose filmime me aparatet e tyre 

personale. 

5. Në të gjitha fotografit, filmimet dhe paraqitjen e tyre do të kushtohet kujdes dhe respektohet 

privatësia e fëmijës. Fëmijët asnjëherë nuk do të merren agresivë, të poshtëruar ose në 

mënyrë të pa hijshme, psh. të mërzitur, në rrethana të turpshme ose   të veshur pak.  

6. Ju keni mundësi ta tërhiqni këtë leje në cdo kohë. Tërheqja e lejes nuk ndikon në ligjshmërinë 

e fotografimeve apo filmimeve që janë marrë më parë. Nëse leja nuk është tërhequr është në 

fuqi deri sa fëmija të jetë i rregjistruar në shkollë.  Është e mundur për ta ndryshuar këtë leje 

duke plotësuar këtë format.   

 

 

Ato të dhëna që ju na keni dhënë këtu do të ruhen në vënd të sigurt dhe nuk do të përdoren për 

asgjë tjetër vetëm për të konfirmuar lejen që keni dhënë.  

 

Unë konfirmoj që më është njohur materjali dhe pranoj që fëmija im lejohet të merret në fotografi 

dhe të filmohet në lidhje me të dhënat që qëndrojnë më sipër. 

 

Reykjavík, .................................. 

________________________________________ 

______________________________________ 

Nënshkrimi i prindërve 

 

 

 



 


