Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas
direktorei Agitai Zariņai
_______________________________
Izglītojamā vārds uzvārds
_______________________________
Vecāka/aizbildņa vārds uzvārds
apliecinājums.
Valmierā, 2021.gada ______.___________________
Piekrītu, ka fotogrāfijas un videomateriāli ar mana aizbilstamā (bērna)_____________________________ attēlu, kas
uzņemti Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā (turpmāk – Izglītības iestāde), lai atspoguļotu Izglītības iestādē notiekošās
aktivitātes vai kas uzņemti Izglītības iestādes vai Valmieras pilsētas pašvaldības rīkoto pasākumu ietvaros ar mērķi informēt
par pasākumu norisi, kā arī bērna vārds un uzvārds, informācija par bērna sasniegumiem audzināšanas un mācību darbā,
interešu izglītībā un sporta aktivitātēs, tiek glabāti un publiskotii:
Informācijas resurss

Foto un video
attēli

Informācija par sasniegumiem mācību
un audzināšanas darbā, interešu
izglītībā un sporta aktivitātēs

Izglītības iestādes mājaslapā www.vpvg.edu.lv
Izglītības iestādes avīzē, bukletos un
reprezentācijas materiālos
Izglītības iestādes sociālo tīklu profilos (Facebook,
Instagram, Twitter, Youtube.com)
Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.valmiera.lv
Valmieras pilsētas reprezentācijas materiālos,
piemēram, prezentācijās vai bukletos
Valmieras pilsētas pašvaldības sociālo tīklu profilos
(Facebook, Instagram, Twitter, Draugiem.lv,
Youtube.com)
Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Valmiera domā un rada”
Bez atsevišķas piekrišanas informācijas par izglītības iestādi un izglītības iestādes vēstures veidošanas nolūkā Izglītības
iestāde skolas mājas lapā vai stendos var izvietot skolēnu klašu, kolektīvu attēlus, kā arī informāciju par skolēniem iekļaut
izglītības iestādes gadagrāmatās. Tāpat bildes ar kolektīviem Izglītības iestāde var publicēt, par to neprasot atsevišķu
piekrišanu.
Izglītības iestādes atpazīstamības un sabiedrības informēšanas nolūkos Izglītības iestāde var publicēt informāciju par bērnu
sasniegumiem arī bez vecāku piekrišanas, ja sasniegums ir nozīmīgs un izglītības iestādes atpazīstamību veicinošs vai ja
informācija ir par kādu izglītības iestādes kolektīvu.
Pirms fotogrāfiju, ko esat uzņēmis izglītības iestādē, publicēšanas, aicinām izvērtēt, vai fotogrāfijā nav citu Izglītības
iestādes audzēkņu un vai attēlu publiskošana neierobežo citu personu tiesības uz privātumu.
Esmu informēts, ka jebkurā brīdī varu atsaukt savu piekrišanu, rakstiski par to informējot Izglītības iestādi, rakstot uz epastu vpvg@valmiera.edu.lv.

_____________________________________
Pārstāvja vārds, uzvārds
Ja piekrītat, ievelciet “x”.

i

_________________________________
(personīgais paraksts)

