
Mogelijkheden voor inschrijving seminarie: (1) dit formulier invullen of (2) inschrijving online op seminary.lds.org/register.
Let op: cursisten in schooltijdseminarie moeten schooltijdseminarie in hun rooster opnemen.
Gegevens cursist A.u.b. duidelijk in blokletters schrijven.
Naam (voornamen, achternaam) Voorkeursnaam Voorkeurstaal

Geboortedatum (dag, maand, jaar) Wijk of gemeente Ring of district

Geslacht
□ Man □ Vrouw

Godsdienst
□ Kerk van Jezus Christus □ Overig

Volgend schooljaar Gaat naar seminarie en school

Gegevens eerste aanspreekpunt (ouder of voogd)
Naam (voornaam, achternaam) E- mailadres

Postadres Plaats Staat of provincie Postcode Land

Telefoon thuis Mobiel nummer Telefoon werk

Nummer voor sms- bericht Land van nummer voor sms Eerste contactoptie
□ Thuis □ Werk □ Mobiel □ Sms □ E- mail □ Geen contact a.u.b.

Gegevens tweede aanspreekpunt (ouder of voogd)
Naam (voornaam, achternaam) E- mailadres

Postadres Plaats Staat of provincie Postcode Land

Telefoon thuis Mobiel nummer Telefoon werk

Nummer voor sms- bericht Land van nummer voor sms Eerste contactoptie
□ Thuis □ Werk □ Mobiel □ Sms □ E- mail □ Geen contact a.u.b.

Handtekeningen Als u dit inschrijvingsformulier ondertekent, gaat u akkoord met de onderstaande overeenkomst.
Cursist Datum

Ouder (of voogd) Datum
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Overeenkomst

Toestemming deelname seminarie
Deelname aan het seminarie is een voorrecht. Hartelijk welkom! U en uw 
kind (hier gezamenlijk met ‘u’ aangeduid) gaan akkoord en geven 
toestemming om deel te nemen aan seminariegesprekken, - activiteiten 
en - lessen. Als u zich voor het schooltijdseminarie inschrijft, vindt dit 
tijdens één lesperiode van de schooldag plaats. U gaat akkoord met het 
beleid van het seminarie (inclusief de vereiste om regelmatig en op tijd 
aanwezig te zijn) en stemt er ook mee in dat het seminarie en instituut 
voor godsdienstonderwijs, een onderdeel van de Corporation of the 
President of The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, en haar 
verwante entiteiten (hier met ‘wij’ en ‘we’ aangeduid) niet verantwoorde-
lijk zijn voor enig nadeel dat u ondervindt omdat u het beleid niet naleeft.

Privacybeleid gegevens cursist
U gaat ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens op dit formulier en 
op uw lidmaatschapskaart (als u lid van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen bent) mogen registreren en verwerken 
voor doelen die gekoppeld zijn aan uw inschrijving in, en deelname aan, 
het seminarie en om vragen of kwesties te beantwoorden die zich 
kunnen voordoen als u in het seminarie bent. U begrijpt dat uw 
persoonsgegevens naar de hoofdzetel van de kerk in de Verenigde 
Staten overgebracht kunnen worden, en als dit van toepassing is, gaat u 

hiermee akkoord. Sommige persoonsgegevens worden voor onbeperkte 
tijd bewaard, als onderdeel van een permanente kerkregistratie. We 
zullen uw gegevens nooit verkopen. We nemen technische en organisa-
torische maatregelen om de ontvangen persoonsgegevens te bescher-
men tegen verlies, misbruik en onbevoegde wijzigingen, en om de 
vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.
Onderzoeksstudies en enquêtes: als u gevraagd wordt deel te nemen 
aan een onderzoeksstudie of enquête begrijpt u dat uw deelname 
geheel vrijwillig is en dat u op elk ogenblik uw deelname kunt stopzetten. 
Persoonsgegevens die u in een onderzoeksstudie verschaft (zoals een 
e- mailadres of mobiel telefoonnummer) worden alleen gebruikt om 
contact met u op te nemen voor een toekomstig onderzoek of een 
toekomstige enquête. U kunt zich voor zulke contacten uitschrijven.

Afstandsverklaring afbeelding
Het kan voorkomen dat u gefilmd of opgenomen wordt in verband met 
het seminarie. Waarschijnlijke gebruiksdoelen, maar niet de enige, zijn 
activiteiten voor leren op afstand, lerareninstructie, foto’s of video’s voor 
jaarboeken, haardvuuravonden, mededelingenborden, websites of 
sociale media. Hiertoe geeft u ons het onherroepelijke recht en de 
toestemming om foto’s of opnames van u die verband met het semina-
rie houden te gebruiken en – zonder beperking in tijd, aantal, taal, 
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geografie en/of medium (inclusief onbekende en toekomstige media) 
– te reproduceren, verspreiden, vertonen, maken, er afgeleid materiaal 
van te maken, of anderen sublicenties van foto’s of opnames te verlenen 
die verband houden met het seminarie. U geeft ons de toestemming om 
uw naam, stem, foto, beeltenis en optreden te gebruiken of op te 
nemen; u te interviewen en dit op te nemen; en om opnames naar ons 
eigen goeddunken te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te 
bewerken en samen te vatten. U geeft toestemming voor de onbeperkte 
reproductie, verkoop, vertoning, uitzending, digitale opslag en/of 
distributie van afbeeldingen en opnames naar ons eigen goeddunken. U 
vrijwaart ons hierbij van alle aansprakelijkheid aangaande gebruik en 
publicatie en u geeft elk recht op vergoeding voor al het voorgaande op.

Beleid internet en onlinegebruik
Wij verschaffen verscheidene digitale leermiddelen voor uw deelname 
aan het seminarie. U kunt zelf beslissen of u die gebruikt. Maar doet u 
dat, dan gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
Als u zich bij het gebruik van onze faciliteiten, apparatuur of draadloze 
techniek toegang verschaft tot het internet, kunnen wij informatie uit uw 
internetbrowser registreren. Die gegevens kunnen uw IP- adres, de soort 
browser, besturingssysteem en taalvoorkeur omvatten; alsook de 
doorverwijzende webpagina die u bezocht voordat u onze site bezocht, 
de datum en tijd van elk bezoek, en de informatie waar u op onze sites 
naar zocht. Wij maken tevens gebruik van cookies en transparante gifs 
om gegevens te verzamelen. U kunt uw webbrowserinstellingen wijzigen 
zodat er geen cookies meer geaccepteerd worden, of om een waarschu-
wing te krijgen alvorens een cookie te accepteren van de sites die u 
bezoekt. Als u uw browserinstellingen echter aanpast zodat hij geen 
cookies of transparante gifs meer accepteert, kan het zijn dat u bepaalde 
onderdelen of functies van onze sites niet kunt gebruiken.
De websites, software, inhoud, servers en andere technieken en 
materialen die we gebruiken om seminarieprogramma’s (‘seminarieleer-
middelen’) te presenteren, zijn ons eigendom; wij bezitten de licentie, en 
wij beheren ze. Het kan zijn dat we alle communicatie (e- mail, berichten, 
sociale media enzovoort) waarvoor gebruik wordt gemaakt van, of die 
plaatsvinden in, de seminarieleermiddelen, en die ongepast of illegaal 
materiaal bevatten, controleren en overdragen aan kerkleiders, of zo 
nodig de politie, om de belangen van onze cursisten en de kerk te 
beschermen. U gaat akkoord met die controle en overdracht. Hoewel we 
sommige vormen van communicatie controleren, kunnen we niet alle 
communicatie controleren. Digitale communicatie is niet beveiligd. We 

kunnen niet garanderen dat u niet in aanraking met ongewenste 
berichten, virussen of andere malware komt. Ongepaste berichten 
kunnen zonder waarschuwing verwijderd worden en niet naar de 
gewenste ontvangers verstuurd worden. U gaat ermee akkoord geen 
obscene, lasterlijke, illegale of haatdragende berichten te versturen of 
door te sturen, of berichten die de rechten van anderen schenden. De 
seminarieleermiddelen mogen alleen gebruikt worden om met andere 
cursisten, leerkrachten en kerkleiders over evangelieonderwerpen en 

- evenementen te communiceren. U mag geen tekst, afbeeldingen, 
geluidsfragmenten of video’s uit de seminarieleermiddelen downloaden, 
verspreiden of plaatsen (op bijvoorbeeld YouTube of Facebook).
We zijn niet aansprakelijk voor schade (inclusief verloren gegevens) die u 
ondervindt door uw gebruik van de seminarieleermiddelen en alle 
andere materialen en berichten daarin, of van andere gebruikers of 
gelinkte websites. De seminarieleermiddelen worden aangeboden zoals 
ze zijn. Wij verwerpen alle uitdrukkelijke of geïmpliceerde aanspraken op 
garanties, inclusief garanties van aanspraak, verhandelbaarheid en 
geschiktheid voor een bepaald doel. Wij garanderen niet dat de werking 
van de seminarieleermiddelen ononderbroken of foutloos zal zijn, dat 
defecten worden opgelost of dat elke website of server die via de 
seminarieleermiddelen beschikbaar wordt gesteld vrij is van virussen of 
andere schadelijke componenten.

Diversen
U bent er verantwoordelijk voor om u aan alle wetten en regels in uw 
gebied te houden. Deze overeenkomst valt echter onder de wetsbepa-
lingen van de staat Utah (VS), zonder uitvoering te geven aan enigerlei 
richtlijn inzake strijdige wetgeving. Alle juridische procedures om deze 
overeenkomst ten uitvoer te leggen of met betrekking tot het seminarie 
worden voor federale of staatsrechtbanken in Salt Lake County (Utah, 
VS) gebracht. Bij deze verklaart u akkoord te gaan en onderwerpt u zich 
aan de jurisdictie van de aldaar gevestigde rechtbanken. Als enige 
bepaling van deze overeenkomst gedeeltelijk of geheel onwettig, 
ongeldig, of onuitvoerbaar is, heeft dat geen gevolgen voor de overige 
bepalingen, tenzij wij bepalen dat de ongeldige of onuitvoerbare 
bepaling een essentiële voorwaarde van de overeenkomst is, in welk 
geval wij als enige kunnen beslissen om de overeenkomst aan te passen.
Vragen of opmerkingen over deze overeenkomst? E- mail ze naar 
siregistration@ ldschurch .org of neem contact op met het plaatselijke 
seminiariehoofd.
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