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Угода

Дозвіл на участь у семінарії
Участь у семінарії- - - це привілей, і ми радо вас вітаємо. Ви і ваша 
дитина (разом “ви”) погоджуєтеся і надаєте дозвіл на участь в 
обговореннях, заходах і заняттях, які проводяться семінарією, у тому 
числі, якщо ви записуєтеся до семінарії факультативного навчання, 
на участь в одному занятті під час навчального дня у школі. Ви 
погоджуєтеся виконувати правила семінарії (зокрема вимогу 
регулярно вчасно приходити на заняття) і також погоджуєтеся, що 
Семінарії та інститути релігії- - - відділ Корпорації Президента Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів,- - - а також пов’язані юридичні 
особи (разом “ми”) не несуть відповідальності за будь- яку шкоду, 
яку може спричинити невиконання вами цих правил.

Політика конфіденційності щодо інформації про студентів
Ви погоджуєтеся, що ми можемо збирати і обробляти вашу особисту 
інформацію з цього бланку і з вашого запису про членство (якщо ви 
член Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів) для цілей, пов’яза-
них з вашою реєстрацією та участю в семінарії, та щоб відповідати 
на запитання або вирішувати проблеми, які можуть виникати під час 

вашого навчання в семінарії. Ви розумієте, що ваша особиста 
інформація може передаватися до Головного управління Церкви в 
Сполучених Штатах і, якщо в такій передачі є потреба, ви даєте на 
це згоду. Ваша особиста інформація може зберігатися протягом 
необмеженого часу як частина Історичного літопису Церкви, який 
ведеться постійно. Ми ніколи не продаватимемо вашу інформацію. 
Ми використовуємо технічні засоби та організаційні заходи для 
захисту отриманої особистої інформації від втрати, неналежного 
використання і внесення змін без жодного на це дозволу, а також 
для захисту її конфіденційності.
Проведення досліджень і опитувань: якщо вас просять взяти 
участь у дослідженні або опитуванні, ви розумієте, що така участь 
є абсолютно добровільною і що ви можете відмовитися в будь- який 
момент. Будь- яка особиста інформація, надана вами під час прове-
дення досліджень (наприклад, електронна адреса або номер 
мобільного телефону) буде використовуватися лише, щоб звʼязатися 
з вами щодо участі в майбутніх дослідженнях або опитуваннях. Ви 
можете відмовитися від отримання таких звернень.

Опції для реєстрації до семінарії: (1) заповніть цю форму або (2) зареєструйтеся он- лайн на сайті seminary.lds.org/register.
Примітка: Студенти за програмами факультативного навчання повинні включати факультатив до свого шкільного розкладу.
Інформація про студента Будь ласка, пишіть друковані літери чітко
Повне ім’я (ім’я, по батькові, прізвище) Ім’я, якому надається перевага Мова, якій надається перевага

Дата народження (число, місяць, рік) Приход або філія Кіл або округ

Стать
□ Чоловіча □ Жіноча

Релігія
□ СОД □ Інше

Клас, в якому будете навчатися в 
наступному році

Семінарія і школа, яку відвідуєте

Інформація про основну особу, з якою слід підтримувати контакт (дані одного з батьків або опікунів)
Повне ім’я (ім’я, по батькові, прізвище) Електронна адреса

Поштова адреса Місто Область Поштовий індекс Країна

Домашній телефон Мобільний телефон Робочий телефон

Номер для текстового повідомлення Країна, куди буде посилатися 
текстове повідомлення

Спосіб зв’язку, якому надається перевага
□ Домашній телефон □ Робочий □ Moбільний □ Текстове повідомлення  
□ Eлектронна пошта □ Не зв’язуватися

Інформація про ще одну особу, з якою слід підтримувати контакт (дані одного з батьків або опікунів)
Повне ім’я (ім’я, по батькові, прізвище) Електронна адреса

Поштова адреса Місто Область Поштовий індекс Країна

Домашній телефон Мобільний телефон Робочий телефон

Номер для текстового повідомлення Країна, куди буде посилатися 
текстове повідомлення

Спосіб зв’язку, якому надається перевага
□ Домашній телефон □ Робочий □ Moбільний □ Текстове повідомлення  
□ Eлектронна пошта □ Не зв’язуватися

Підписи Підписуючи цю форму для реєстрації, ви погоджуєтеся з угодою, поданою нижче.
Студент Дата

Батько чи мати (або опікун) Дата
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Дозвіл на використання зображень
Іноді ми можемо знімати вас або записувати під час певних подій, 
пов’язаних з семінарією. Найвірогідніше це відбуватиметься під час 
таких подій, але не обмежуватиметься ними: заходів під час дистан-
ційного навчання, навчання вчителів, а також фотографування 
чи відеозйомки для щорічників, на духовних вечорах, для дощок 
оголошень, веб- сайтів чи соціальних медіа. З цією метою ви 
доручаєте і безвідклично надаєте нам право та дозвіл використову-
вати і- - - без обмежень щодо тривалості, кількості, мови, географії і/
або носіїв (у тому числі зараз невідомих і таких, що будуть винайдені 
у майбутньому)- - - відтворювати, розподіляти, розміщувати, показува-
ти, створювати похідні роботи із будь- яких зображень чи записів, 
де є ви, пов’язаних з семінарією, чи давати на них субліцензії. Ви 
уповноважуєте нас використовувати або записувати ваше ім’я, 
голос, зображення, подобу і дії; брати у вас інтерв’ю і записувати 
його; копіювати, відтворювати, адаптувати, редагувати і коротко 
подавати будь- який запис для використання на наш розсуд. Ви даєте 
дозвіл на відтворення, продаж, авторське право, показ, трансляцію, 
зберігання на електронних носіях і/або розповсюдження зображень 
чи записів без обмежень на наш розсуд. Цим ви звільняєте нас від 
будь- якої і всілякої відповідальності за таке використання й публіка-
цію, і ви відмовляєтеся від будь- якого права на компенсацію за 
будь- що з вищевикладеного.

Політика щодо користування Інтернетом та режимом 
он- лайн
Ми надаємо доступ до кількох електронних ресурсів, аби уможливи-
ти вашу участь у семінарії. Ви можете вирішити, чи слід вам користу-
ватися цими ресурсами, але, якщо так, ви погоджуєтеся на наступні 
умови:
Коли ви користуєтеся Інтернетом у наших приміщеннях, на нашому 
обладнанні або використовуєте належні нам бездротові технології, 
ми можемо збирати інформацію з вашого веб- браузера. Ця інформа-
ція може включати в себе вашу IP- адресу, тип браузера, операційну 
систему і мову, якій надається перевага; будь- які веб- сторінки, на 
які ви заходили до того, як зайшли на наш сайт; дату і час кожного 
відвідування та інформацію, яку ви шукали на наших сайтах. Для 
збирання інформації он- лайн ми також використовуємо файли cookie 
та невидимі GIF- зображення. Ви можете змінити налаштування свого 
веб- браузера, щоб припинити прийом файлів cookie або отримувати 
попередження, перш ніж ви будете приймати файл cookie з сайтів, 
які ви відвідуєте. Однак, якщо ви налаштуєте ваш веб- браузер так, 
щоб не приймати файли cookie або невидимі GIF- зображення, 
можливо, ви не зможете користуватися деякими розділами або 
функціями наших сайтів.
Сайти, програмне забезпечення, вміст, сервери та інші технології і 
матеріали, які ми використовуємо для забезпечення програм 
семінарії (“Засоби для семінарії”), належать нам або ліцензуються та 
експлуатуються нами. Ми можемо стежити за обміном інформацією 
(електронною поштою, у текстових повідомленнях, у соціальних 
медіа тощо), який відбувається в межах “Засобів для семінарії” або під 
час якого вони використовуються для розміщення неналежного чи 

незаконного вмісту, та можемо пересилати таку інформацію і такий 
вміст церковним провідникам чи працівникам правоохоронних 
органів, якщо це необхідно для захисту студентів та інтересів 
Церкви. Ви даєте згоду на таке відстеження і пересилку інформації. 
Хоча ми маємо можливість стежити за деякими засобами обміну 
інформацією, ми не в змозі стежити за всією інформацією. Електронні 
засоби обміну інформацією не є безпечними. Ми не гарантуємо, що 
ви не буде отримувати небажані повідомлення, матеріали, віруси 
або інші шкідливі програми. Повідомлення, що містять неприйнят-
ний вміст, можуть бути видалені без попередження, і вони не можуть 
бути відправлені до призначених одержувачів. Ви погоджуєтесь не 
надсилати або не пересилати будь- яке повідомлення, яке є непри-
стойним, наклепницьким, незаконним чи сповненим ненависті, або 
яке загрожує правам інших осіб чи порушує їх. “Засоби для семінарії” 
можуть бути використані лише для спілкування з іншими студентами, 
вчителями та церковними провідниками щодо тем і подій, пов’яза-
них з євангелією. Ви не можете завантажувати, розповсюджувати 
або розміщувати (наприклад, на YouTube чи Facebook) будь- який 
текст, зображення, звуковий або відеофайл із “Засобів для семінарії”.
Ми не несемо відповідальності за будь- які збитки (у тому числі 
втрачені дані), спричинені тим, що ви користувалися або не змогли 
скористатися “Засобами для семінарії” чи будь- якими матеріалами 
або повідомленнями, які є в них, або наданими іншими користувача-
ми чи з пов’язаних сайтів. “Засоби для семінарії” надаються “такими, 
як є”. Ми відмовляємося від усіх явних або непрямих гарантій, 
включно з гарантіями законності права власності, комерційної якості 
та придатності для певної мети. Ми не гарантуємо, що “Засоби для 
семінарії” будуть безперебійно або безпомилково працювати, що 
недоліки буде виправлено або що будь- який сайт або сервер, на 
якому розміщено “Засоби для семінарії” не буде мати вірусів чи 
інших шкідливих компонентів.

Інші умови
Ви несете відповідальність за дотримання всіх законів та правил, 
які діють у вашій місцевості, але ця Угода регулюється законами 
штату Юта, США, не входячи в конфлікт з основним законодавством. 
Будь- які судові позови для виконання цієї Угоди або ті, що стосують-
ся семінарії, будуть передані в суди штату або направлені до 
федеральних судів, розташованих в окрузі Солт- Лейк, шт. Юта, США, 
і тому ви погоджуєтеся та підпадаєте під особисту юрисдикцію таких 
судів. Якщо будь- яке положення цієї Угоди є незаконним, недійсним 
або таким, що не має позовної сили в цілому або частково, то це не 
впливає на інші положення, якщо ми не визнаємо, що недійсне або 
таке, що не має позовної сили, положення є важливою частиною цієї 
Угоди, у цьому випадку ми можемо винятково на свій розсуд внести 
зміни в цю Угоду.
Якщо у вас виникли запитання або занепокоєння стосовно цієї 
Угоди, будь ласка, відправте їх електронною поштою на адресу: 
siregistration@ ldschurch .org або зв’яжіться з місцевим адміністрато-
ром семінарії.
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