Julkaisulupa

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa voidaan käyttää mobiililaitteita toiminnassa. Tällä lomakkeella kysymme
suostumustanne lapsen osallistumisesta tieto- ja viestintäteknisellä laitteistolla tehdyn materiaalin käyttöön
koulutus- ja opetustarkoituksissa, sekä lapsenne tekemän tekijänoikeussuojan alaisten töiden, esim. lapsen
piirustuksien ja askarteluiden julkaisemisesta.

Lapsen nimi:_________________________________________________________________________
Ryhmä: ___________________________________________________
Huoltajien sähköpostiosoitteet:__________________________________________________________
___________________________________________________________

Saako lapsen kuva ja nimi olla esillä aamu- ja iltapäivätoiminnassa?
Luvan myöntämällä lapsen kuva ja nimi saa olla esillä ryhmätilassa.

kyllä _____

ei _____

Saako lapsenne tekemiä piirustuksia, askarteluja yms. tekijänsuojan alaisista teoksista julkaista kuvia?
Luvan myöntämällä lapsenne teoksista voidaan julkaista kuvia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

kyllä _____

ei _____

Saako lapsi esiintyä aamu- ja iltapäivätoiminnassa mobiililaitteella tehdyssä materiaalissa?
Luvan myöntämällä lapsi saa käyttää mobiililaitteita (esim. tabletit) aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Materiaali tulee vain ryhmän/järjestön
sisäiseen käyttöön. Materiaalia käytetään aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä huoltajien kanssa tehtävään
yhteistyöhön.

kyllä _____

ei _____

Saako lapsesta olevaa digitaalista materiaalia (ääni-/kuva-/videotallenne) käyttää Kajaanin kaupungin
koulutus- ja opetustilaisuuksissa?
Esimerkiksi päiväkodeille, perhepäivähoitajille, kouluille, yhteistyötahoille tai toisille kunnille, kun esitellään aamu- ja iltapäivätoimintaa.
Lapsen koko nimeä tai muita tarkkoja henkilötietoja ei esitetä.

kyllä ____ ei ____

Saako lapsesta olevaa digitaalista materiaalia käyttää Kajaanin kaupungin verkkosivuilla?
Kajaanin kaupungin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.kajaani.fi. Luvan myöntämällä lapsesta olevaa digitaalista materiaalia voidaan
käyttää kaupungin verkkosivuilla.

kyllä _____

ei _____
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Saako lapsesta olevaa digitaalista materiaalia _____________(järjestön/seurakunnan) verkkosivuilla?
Verkkosivut löytyvät osoitteesta ________________. Luvan myöntämällä lapsesta olevaa digitaalista materiaalia voidaan käyttää
_______________verkkosivuilla.

kyllä _____

ei _____

Saako lapsesta olevaa digitaalista materiaalia julkaista sosiaalisessa mediassa (esim. ryhmän omat Facebooksivut/Instagram-tili)?
Lapsesta tehtyä/lapsen tekemää digitaalista materiaalia voidaan laittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmän sosiaalisen median sivuille. Ei
kuitenkaan koskaan sellaista materiaalia, joissa näkyy selvästi lapsen kasvot. Lapsen koko nimeä tai muita tarkkoja henkilötietoja ei esitetä.

kyllä _____

ei _____

Saako lapsi esiintyä toisen lapsen kotiin menevissä kuvissa?
Lupa koskee vain aamu- ja iltapäivätoiminnassa tehtyä materiaalia.

kyllä _____

ei _____

Lapsi saa esiintyä mediaan menevässä materiaalissa (lehdistö, televisio tms.)
kyllä _____

ei _____

Huoltajalla on oikeus muuttaa tässä lomakkeessa mainittuja suostumuksia tai vaatia tietoja poistettavaksi,
ilmoittamalla sitä varhaiskasvatusyksikköön.

Kajaanissa
Päiväys ____. ____. 20_____
_______________________________________
huoltajan allekirjoitus

______________________________________
huoltajan allekirjoitus

_______________________________________
nimenselvennys

______________________________________
nimenselvennys
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