
   

Позволение за заснемане и публикуване 

Законен представител  (майка или настойник) Име и ФАМИЛИЯ : ……………………………………………………………………………………… 

Законен представител  (баща или настойник) Име и ФАМИЛИЯ : …………………………………………………………………………………………………….. 

На детето (име ФАМИЛИЯ) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Родено на ………………. и записано във Френски Лицей 

За строго педагогически или образователни цели, с нетърговска цел и при запазване на личния живот на ученика, училището 
може да използва, възпроизвежда и разпространява снимки, звукозаписи и видеозаписи, творби (рисунки, текстове, снимки и 
всички видове интелектуални творби) на вашето дете.   

Снимки и/или видеозаписи и/или звукозаписи на гласа на детето  

 Позволяваме –  Не позволяваме* на нашето дете да бъде снимано на снимка или видео в рамките на училището. 
 Позволяваме –  Не позволяваме* разпространението на фотографски и/или видео изображения, на звукозаписи за 
следните цели: 

 Публикуване във Вестника на Лицея и в Годишника  
 Снимка на класа 
 Педагогически дейности 
 Публикуване на интернет сайта и в социалните мрежи на училището и на AEFE 
 Публикуване на сайта и в социалните мрежи на Посолството на Франция и на Френския Институт  
 Блог на преподавателя 

В случай на отказ от Ваша страна, снимката/ите, видеото/видеата и/или звуковите записи ще бъдат публикувани след 
замъгляване на образа на Вашето дете, за да не бъде разпознато. 
 Позволяваме –  Не позволяваме*  името на детето да се появява в гореспоменатите. В случай на отказ, само инициалите 
на детето ще бъдат посочени.  

 
Тези позволения са валидни за учебната 2022-2023 г., лични са и не могат да се прехвърлят. Тези разрешения могат да бъдат 
получавани от директора по различни начини: на място, по пощата или по електронна поща. 
 
Създаване на оригинални форми (рисунки, текстове, фотографии и други дейности)  
 

Съгласно член 121-2 от френския Кодекс за интелектуална собственост (авторът има право на зачитане на неговото 
име, статут и произведение. Това право е свързано с неговата личност. То е вечно, неотчуждаемо и 
непрехвърляемо...), разрешавам на учителя, отговарящ за проекта, да използва творбите на детето ми без финансова 
компенсация и за срока на действие на авторското право:  

 В интернет и/или блогове на класа…………………………………………………………….……….……………….. ДА/НЕ*  

 На всички цифрови носители (CD-ROM, CD-ROM и др.), предназначени за семействата на учениците, Мин. На 
образованието и др. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………........... ДА/НЕ*  

 На хартиен носител……………………….………………………………………………….…………..………………………………..… ДА/НЕ*  

 На голям екран по време на училищна проява или събитие (празник на Училището, Салон на книгата)…… ……. ДА/НЕ*  
 

София   Дата…………………………  ПОДПИС (И) 

   Законен представител  (баща или настойник) Законен представител  (майка или настойник) 

* Зачеркнете излишното 


