
 

 

Giấy xác nhận về việc chụp ảnh, quay phim và đăng tải hình ảnh của trẻ tại [trường tiểu học] 

Họ tên______________________________________số chứng minh(kt.)_______________ 

là người giám hộ của cháu 

tên_________________________________________số chứng minh(kt.)_______________ 

 

Từ trước tới giờ chúng tôi có chụp ảnh và quay phim của trẻ tại trường mẫu giáo. Chúng tôi sử dụng 

những hình ảnh đó để phụ huynh* và học sinh biết thêm về công việc của chúng tôi, những bức ảnh 

đẹp và vui nhộn cũng khiến mọi người được vui. Chúng tôi lưu giữ tất cả hình ảnh trong kho ảnh riêng 

của chúng tôi. Có nhiều hình ảnh được xuất hiện trên trang điện tử và những nơi khác dưới sự chỉ đạo 

của của nhà trường. Hình ảnh còn được sử dụng trong những tài liệu giới thiệu về nhà trường, tin tức 

và trương trình giảng dạy của trường. Ảnh của từng lớp được chụp và in ra, có tên rõ ràng của tất cả 

học sinh . Phụ huynh được mời mua ảnh của lớp con mình. 

 

Giới truyền thông cũng có đến vài lần với những mục đích khác nhau, có quay phim và chụp ảnh. 

Những lần đến thăm đó đều có sự cho phép của ban giám hiệu nhà trường nhưng hình ảnh của học 

sinh sẽ xuất hiện trên truyền thông. 

 

Để được làm những việc đó theo điều luật số 90/2018 về quyền riêng tư và sử dụng thông tin cá nhân, 

chúng tôi cần phải có sự đồng ý của phụ huynh trước khi quay phim, chụp ảnh và đăng tải hình ảnh 

của học sinh. Chúng tôi yêu cầu bạn trả lời những mục dưới đây, ký tên và nộp lại cho chúng tôi. 

 

 

 

 

 

 

*Phụ huynh được tính là những người giám hộ của trẻ 
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1. Cho phép quay phim và chụp ảnh trẻ trong hoạt động hàng ngày của trường                          ☐ Có            ☐ Không 

2. Cho phép  hình ảnh của trẻ hiện trên trang mạng của trường                               ☐ Có            ☐ Không 

3. Cho phép  hình ảnh của trẻ xuất hiện trong tài liệu giới về trường                                             ☐ Có           ☐ Không 

4. Cho phép sử dụng hình ảnh để miêu tả cho phụ huynh về công tác của trường                       ☐ Có           ☐ Không 

Tin tức và chương trình giảng dạy cũng được phân phát cho tất phụ huynh của trẻ trong 

cùng lớp và/hoặc cả trường 

5. Cho phép hình ảnh của trẻ xuất hiện trên tường của trường                               ☐ Có           ☐ Không 

6. Cho phép nhà trường hoặc những bên có liên quan, chụp ảnh lớp của trẻ              ☐ Có            ☐ Không 

7. Cho phép hình ảnh của trẻ xuất hiện trên truyền thông                ☐ Có            ☐ Không 

 

Bạn cho phép tất cả các điều trên                  ☐ Có             ☐ Không 

 

Quy định về việc chụp ảnh, quay phim và sử dụng hình ảnh 

1. Chúng tôi là những người chịu trách nhiệm và sẽ làm theo điều luật hiện hành số 90/2018 về 

 quyền riêng tư và sử dụng thông tin cá nhân trong việc sử dụng hình ảnh. 

2. Chúng tôi sẽ không dùng hình ảnh của trẻ sau khi trẻ kết thúc học ở trường chúng tôi. Khi  kết  

 thúc học thì những hình ảnh sẽ được giao lại cho Kho lưu trữ thành phố để bảo quản theo điều 

 luật số 77/2014 về việc lưu trữ chính thức. 

3. Chúng tôi sẽ không tiết lộ tên và những thông tin khác khi sử dụng hình ảnh có trẻ, ngay cả 

 trên các thông tin đại chúng, trang mạng của trường hoặc là trong tài liệu giới thiệu được in ra 

 ngoại trừ trong trường hợp đặc biệt. Ví dụ trường hợp phải đề tên trong ảnh khi trẻ được nhận 

 giải thưởng nào đó. 

4. Nhân viên trong trường chúng tôi không được phép chụp ảnh hay quay phim trẻ bằng thiết bị 

 cá nhân. 

5.  Những  hình ảnh được chụp, quay phim và đăng tải phải có sự cẩn trọng,  xem xét và bảo đảm 

 về đạo đức. Sẽ không bao giờ đưa những hình ảnh mang tính chất phản cảm, chê bai  hoặc 

 không thích hợp, ví dụ khi trẻ đang khó chịu, đang trong tình tình huống khó sử hoặc mặc ít 

 đồ. 

6. Bất cứ khi nào bạn muốn cũng có thể lấy lại giấy xác nhận này. Việc lấy lại giấy xác nhận sẽ 

 không ảnh hưởng gì tới những quy định về việc quay phim, chụp ảnh và đăng tải . Nếu  giấy 



 xác nhận không bị lấy lại thì sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian trẻ học tại trường. Bạn được lấy 

 lại giấy xác nhận hoặc thay đổi ý kiến bằng việc điền lại giấy xác nhận này. 

 

Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi ở đây sẽ được lưu giữ tại nơi an toàn và không sử dụng với 

bất cứ mục đích nào khác ngoài việc xác nhận ý kiến của bạn. 

 

 

Tôi xác nhận là tôi đã tham khảo nội dung này và đồng ý việc chụp ảnh , quay phim con của tôi theo 

những quy định nêu trên. 

 

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

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

Chữ ký phụ huynh 


