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Suostumus

Lupa osallistua seminaariin
Osallistuminen seminaariin on etuoikeus, ja toivotamme sinut 
tervetulleeksi. Sinä ja lapsesi (yhteisesti ”sinä”) suostut ja annat luvan 
osallistumiselle seminaarikeskusteluihin, - toimintoihin ja - luokkiin, 
myös jos ilmoittaudut vapaatuntiseminaariin, yhden oppitunnin ajan 
koulupäivän aikana. Suostut noudattamaan seminaarin toimintaperi-
aatteita (myös säännöllinen ja aikataulun mukainen osallistuminen 
luokissa) ja hyväksyt myös sen, että seminaarit ja uskontoinstituutit, 
joka on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
presidentin korporaation osasto, ja sen alaisuudessa toimivat lailliset 
yksiköt (yhteisesti ”me”) eivät ole vastuussa mistään vahingosta, joka 
voi aiheutua siitä, ettet ole noudattanut näitä toimintaperiaatteita.

Oppilastietojen tietosuojaseloste
Suostut siihen, että me voimme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi, jotka 
ovat tässä lomakkeessa ja jäsenkortissasi (jos olet Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen), niihin tarkoituksiin, jotka 
liittyvät ilmoittautumiseesi ja osallistumiseesi seminaariin, ja vastatak-
semme kysymyksiin tai aiheisiin, joita saattaa nousta esiin ollessasi 
seminaarissa. Ymmärrät, että henkilötietosi voidaan siirtää kirkon 

keskuspaikkaan Yhdysvaltoihin ja annat suostumuksesi tähän siirtoon, 
mikäli tarpeen. Henkilötietojasi voidaan säilyttää toistaiseksi osana 
pysyvää kirkon historiallista aikakirjaa. Me emme koskaan myy tietojasi. 
Käytämme teknisiä ja organisatorisia keinoja suojataksemme saa-
miamme henkilötietoja katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta 
muokkaamiselta sekä turvataksemme niiden luottamuksellisuuden.
Tutkimukset ja kyselyt: Jos sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen 
tai kyselyyn, ymmärrät, että osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja 
että voit missä vaiheessa tahansa vetäytyä pois. Niitä henkilötietoja, 
jotka annat osana tutkimusta (esim. sähköpostiosoite tai matkapuhelin-
numero), käytetään vain siihen tarkoitukseen, että sinuun voidaan ottaa 
yhteyttä koskien osallistumista tuleviin tutkimuksiin tai kyselyihin. Voit 
ilmoittaa, ettet halua saada tällaisia yhteydenottoja.

Kuvan käyttöoikeuden luovutus
Saatamme toisinaan kuvata tai äänittää sinua seminaarin yhteydessä. 
Todennäköisiä käyttötarkoituksia ovat seuraavat, kuitenkaan niihin 
rajoittumatta: etäopiskelutoiminta, opettajakoulutus sekä valokuvat ja 
videot vuosikirjoissa, takkavalkeailloissa, ilmoitustauluilla, verkkosivus-
toilla tai sosiaalisessa mediassa. Tässä tarkoituksessa luovutat ja 

Seminaariin voi ilmoittautua joko 1) täyttämällä tämän lomakkeen tai 2) ilmoittautumalla verkossa osoitteessa seminary.lds.org/register.
Huom. Vapaatuntiohjelmaan osallistuvien oppilaiden täytyy sisällyttää vapaatunti koulunsa lukujärjestykseen.
Oppilaan tiedot Tekstaa selvästi.
Nimi (etunimet, sukunimi) Kutsumanimi Haluttu kieli

Syntymäaika (päivä, kuukausi, vuosi) Seurakunta Vaarna tai piiri

Sukupuoli
□ Mies □ Nainen

Uskonto
□ MAP □ Muu

Luokka- aste koulussa tulevana vuonna Seminaarin ja koulun nimi

Ensisijaiset yhteystiedot (vanhempi tai huoltaja)
Nimi (etunimi, sukunimi) Sähköpostiosoite

Lähiosoite Postitoimipaikka Postinumero Maa

Kotipuhelin Matkapuhelin Työpuhelin

Tekstiviestinumero Tekstiviestimaa Haluttu yhteydenottotapa
□ Koti □ Työ □ Matkapuhelin □ Tekstiviesti  
□ Sähköposti □ Älkää ottako yhteyttä

Toissijaiset yhteystiedot (vanhempi tai huoltaja)
Nimi (etunimi, sukunimi) Sähköpostiosoite

Lähiosoite Postitoimipaikka Postinumero Maa

Kotipuhelin Matkapuhelin Työpuhelin

Tekstiviestinumero Tekstiviestimaa Haluttu yhteydenottotapa
□ Koti □ Työ □ Matkapuhelin □ Tekstiviesti  
□ Sähköposti □ Älkää ottako yhteyttä

Allekirjoitukset Allekirjoittamalla tämän ilmoittautumislomakkeen hyväksyt seuraavan sopimuksen.
Oppilas Pvm.

Vanhempi tai huoltaja Pvm.
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myönnät peruuttamattomasti meille oikeuden ja luvan käyttää ja 
– rajoittamatta aikaa, lukumäärää, kieltä, sijaintia ja/tai välinettä 
(mukaan lukien nyt tuntematon ja tulevaisuuden media) – toisintaa, 
jakaa, asettaa näytteille sekä esittää sinusta seminaarin yhteydessä 
otettuja kuvia tai tallenteita, luoda niistä muunneltuja teoksia, tai 
lisensoida niitä edelleen. Annat meille luvan käyttää nimeäsi, ääntäsi, 
kuvaasi, näköisyyttäsi ja esitystäsi tai tallentaa ne, haastatella sinua ja 
tallentaa haastattelusi sekä kopioida, toisintaa, sovittaa, muokata ja 
tiivistää mitä tahansa tallennetta käytettäväksi harkintamme mukaan. 
Annat meille luvan kuvien tai tallenteiden toisintamiseen, myymiseen, 
tekijänoikeuksiin, näytteille asettamiseen, lähettämiseen, sähköiseen 
tallentamiseen ja/tai jakeluun rajoituksetta harkintamme mukaan. 
Vapautat täten meidät kaikesta vastuusta koskien edellä mainittua 
käyttöä ja julkaisemista, ja luovut kaikista oikeuksista saada korvausta 
mistään edellä mainitusta.

Internetin ja verkon käyttöä koskevat menettelytavat
Tarjoamme erinäisiä elektronisia palveluja, joiden avulla voit osallistua 
seminaariin. Voit päättää, käytätkö näitä palveluja, mutta mikäli käytät, 
hyväksyt seuraavat ehdot:
Kun käytät tilojamme, laitteitamme tai langatonta tekniikkaamme 
päästäksesi käyttämään verkossa olevaa sisältöä, me voimme kerätä 
tietoja verkkoselaimeltasi. Näitä tietoja voivat olla käyttämäsi IP- osoite, 
selaintyyppi, käyttöjärjestelmä ja kieli, mikä tahansa sivustollemme 
ohjaava verkkosivusto, jolla kävit ennen kuin tulit sivustollemme, kunkin 
sivustollamme käyntisi päiväys ja kellonaika sekä sivustoltamme etsimäsi 
tieto. Me käytämme myös evästeitä ja jäljitteitä tietojen keräämiseen 
verkossa. Voit muuttaa verkkoselainasetuksiasi siten, ettei selaimesi enää 
vastaanota evästeitä tai että se ilmoittaa niistä ennen kuin vastaanottaa 
niitä sivustoilta, joilla käyt. Mikäli kuitenkin muutat verkkoselainasetuksiasi 
niin, ettet vastaanota evästeitä tai jäljitteitä, et ehkä voi käyttää kaikkia 
sivustojemme osioita tai toimintoja.
Verkkosivustot, ohjelmistot, sisältö, palvelimet sekä muu tekniikka ja 
aineisto, joita käytämme seminaariohjelmien jakamiseen (”Seminaarin 
työkalut”) ovat meidän ylläpitämiämme sekä omistamiamme tai lisensoi-
miamme. Me voimme valvoa kaikkea kommunikointia (sähköposti, 
tekstiviestit, sosiaalinen media jne.), jota käytetään tai joka ilmenee 
Seminaarin työkaluissa, sopimattoman tai laittoman sisällön havaitsemi-
seksi, ja voimme tarvittaessa lähettää sen edelleen kirkollisille johtohenki-
löille tai lainvalvontaviranomaisille suojellaksemme oppilaita ja kirkon etua. 
Annat suostumuksesi tähän valvontaan ja edelleen lähettämiseen. Vaikka 

voimmekin valvoa jotain kommunikointia, emme kykene valvomaan 
kaikkea kommunikointia. Sähköinen kommunikointi ei ole turvattua. Me 
emme takaa, ettet saa epäsuotavia viestejä, aineistoa, viruksia tai muita 
haittaohjelmia. Viestit, jotka sisältävät sopimatonta sisältöä, voidaan 
poistaa ilmoittamatta, eikä niitä lähetetä aiotuille vastaanottajille. Suostut 
siihen, ettet lähetä tai välitä edelleen mitään viestiä, joka on säädytön, 
herjaava, laiton tai vihamielinen tai joka loukkaa tai rikkoo muiden 
oikeuksia. Seminaarin työkaluja voidaan käyttää vain evankeliumiin liittyviä 
aiheita ja tapahtumia koskevaan kommunikointiin muiden oppilaiden, 
opettajien ja kirkollisten johtohenkilöiden välillä. Sinä et saa ladata, jakaa 
edelleen tai julkaista (esim. YouTubessa tai Facebookissa) mitään Seminaa-
rin työkaluissa olevaa teksti- , kuva- , ääni-  tai videotiedostoa.
Me emme ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien menetetty 
data), jotka ovat aiheutuneet siitä, että olet käyttänyt tai et ole kyennyt 
käyttämään Seminaarin työkaluja tai muuta siellä olevaa tai muiden 
käyttäjien tai linkitettyjen sivustojen aineistoa tai viestejä. Seminaarin 
työkalut ovat käytettävissä ”sellaisina kuin ne ovat”. Me sanoudumme irti 
kaikista suorista tai oletetuista vakuutuksista, mukaan lukien omistukseen 
liittyvät vakuutukset sekä vakuutukset myytävyydestä tai sopivuudesta 
tiettyyn tarkoitukseen. Me emme takaa, että Seminaarin työkalujen toiminta 
on keskeytymätöntä tai virheetöntä, että puutteet korjataan tai että mikä 
tahansa sivusto tai palvelin, joka mahdollistaa Seminaarin työkalujen 
käytön, on vapaa viruksista tai muista vahingollisista komponenteista.

Sekalaista
Vastuullasi on noudattaa kaikkia alueesi lakeja ja säännöksiä, mutta tähän 
sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltoihin kuuluvan Utahin osavaltion lakia, 
eikä siihen sovelleta toisensisältöisten lakien periaatteita. Kaikki oikeudelli-
set toimet, joita esität tätä sivustoa koskevaan sopimukseen tai seminaariin 
liittyen, tulee esittää Salt Laken piirikunnassa Utahin osavaltiossa Yhdysval-
loissa sijaitsevissa joko osavaltion tai liittovaltion oikeusistuimissa, ja annat 
täten suostumuksesi asian jättämiseksi näiden oikeusistuinten tuomioval-
taan. Jos jokin tämän sopimuksen ehto on laiton, mitätön tai kelpaamaton 
joko kokonaan tai osittain, se ei vaikuta muihin ehtoihin, ellemme me päätä, 
että pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton ehto on sopimuksen toteutu-
miselle välttämätön, missä tapauksessa saatamme yksinomaisesta 
harkinnastamme muuttaa sopimusta.
Jos sinulla on tätä sopimusta koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita, 
lähetä huolenaiheesi sähköpostitse osoitteeseen siregistration@ 
ldschurch .org tai ota yhteyttä paikalliseen seminaarijohtajaasi.
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