KINDERHAUS e. V. ÇOCUK YUVASI BÜNYESİNDE
VIDEOLARIN KULLANIMINA DAİR BİLGİLENDİRME

FOTOĞRAFLARIN

VE

Saygıdeğer Ebeveynler,
öncelikle velayet sahibi olarak çocuğunuzun kişilik haklarının korunmasından siz sorumlusunuz.
Çocuk yuvasında, sözleşme gereği çocuklarınıza bakım ve koruma yükümlülüğü çocuk yuvasına
aittir. Bu, pedagojik formasyonlu elemanların çocuğunuzun kişilik haklarını korumak zorunda
olduğu anlamına gelir.
Bu nedenle, sizleri Kinderhaus e. V. (Çocuk yuvası)`nın bu yükümlülüğü nasıl temin
ettiği konusunda bilgilendirmekteyiz:
Pedagojik formasyonlu elemanlar esasen çocuklarınızın özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmiş
sayılacağı durumlarda ne fotoğraflarını çekerler, ne de onları videoya alırlar. Bu tür kayıtlar
Kinderhaus e. V. çocuk yuvasında temel olarak yasaktır.
Çocuklarınızın yapmış olduğu aktiviteler ile ilgili fotoğraflar çocuk yuvasında kalır.
Fotoğraflar, örneğin, çocuklarınıza ait portföye koyulur.
Fotoğraflar, pedagojik formasyonlu elemanların çocuğunuzun eğitimi ve öğrenimi için yazdıkları
hikayeleri tamamlayabilir.
Fotoğraflar, çocuklarınızın dahil olduğu çocuk yuvası projelerindeki aktivitelerini belgeleyebilirler.
Fotoğraflar, yapılan pedagojik çalışmaları açıkça görebilmeniz amacıyla çocuk yuvası dahilinde
yapılan sergilerde görülebilirler.
Ayrıca, cocuk yuvasındaki veli toplantılarında da görevlilerin sizler için hazırlamış olduğu fotoğraflar
ve filmler gösterilebilir.
Fotoğraflar ve videolar sadece bu amaçlar için kaydedilir ve çocuk yuvasının dışına çıkmaz.
Şayet pedagojik formasyonlu elemanlar fotoğrafları veya videoları çocuk yuvası dışında gösterime
sunmak isterlerse, veli olarak esasen sizin yazılı izin vermeniz gerekmektedir. Eğer velayet hakkı
ebeveynlerin ikisi üzerindeyse, hem annenin hem de babanın yazılı izin vermesi gerekmektedir.
Mesai boyunca gönüllülerin ve okul stajyerlerinin cep telefonu kullanmaları yasaktır.
Ebeveyn olarak sizlerden de, çocuklarınizın selameti için çocuk yuvasında bulunduğunuz zaman
zarfında cep telefonu ve kamera kullanmamanızı rica ediyoruz. Bu çocuk yuvasındaki kutlamalar ve
etkinlikler için de geçerlidir.
Yine de başka çocukların da görüldüğü bir fotoğraf çekmek isterseniz, bu fotoğrafları gösterime
sunamayacağınızı lütfen göz önünde bulundurunuz.
Her çocuk yuvası müdürü okulların açılış tarihinde bu medyaların kullanımı ile ilgili olarak
ebeveynleri bilgilendirir. Aynı şekilde pedagojik formasyonlu elemanları, gönüllü çalışanları ve
stajyerleri de bilgilendirir.
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