ROCK YOUR LIFE! [Vendi] Dhënie pëlqimi nga prindërit ose nga kujdestari ligjor i minorit.

I. Kush jemi. Çfarë bëjmë ne.

ROCK YOUR LIFE - Një përmbledhje për ju.
Më parë u shprehim künaqsinë tonë për besimin tuaj në programin tonë ROCK YOUR LIFE! Rock Your
Life është një organizatë jofitimprurëse dhe jofetare. ROCK YOUR LIFE synon të mbështesë të rinjtë
në kalimin nga shkolla në shkollimin e profesionit. Ky synim duhet të arrihet përmes mentorimit njëpër-një ndërmjet nxenesit (Mentee) dhe mentorit (punonjësit të ri) gjatë dy viteve të fundit të
shkollës së detyrueshme. Pjesëmarrje në ROCK JETURN TUAJ! eshte falas. Puna e mentorit është
vullnetare. Mentori është formuar posaçërisht për këtë punë dhe i nënshtrohet përgjegjësit te ROCK
YOUR LIFE! Shoqata siguron një deshmi penale te mentorit. Përmbajtja e mentorimit është
mbështetja dhe shoqërimi në zgjedhjen e rrugës se mëtejme ne formimit profesional. Ndihma
mbasshkollore nuk është pjesë e marrëdhënies së mentorimit. ROCK YOUR LIFE! mbështet
marrëdhënien e mentorimit ndermjet një rrjeti të shoqerive partnere. Këto shoqeri partnere u
ofrojnë nxenesve njohuritë e tyre të para në botën e punës. Nxenes dhe mentorë që jane pjese e
ROCK YOUR LIFE marrin pjesë, jane pjesemarres te shoqates ROCK YOUR LIFE. Anëtarësimi është
falas.

II. Deklarata e pjesëmarrjes në programin ROCK YOUR LIFE
-Nxënësi -nxënësja deklaron pjesëmarrjen e tij / saj në ROCK YOUR LIFE Programoni sipas përshkrimit
të programit në Seksionin I.
-Prindi ose kujdestari ligjor me këtë nënshkrim jep dhënien e pëlqimit te tij / saj qënxenesi të marrë
pjesë në programin ROCK YOUR LIFE.
-Prindi ose kujdestari ligjor bie dakord që nxënësi dhe mentori mund të takohen rregullisht në një
vend të vendosur bashkërisht.
-Prindi ose kujdestari ligjor bie dakord që mentori dhe punonjësit i ROCK YOUR LIFE me nxënësin
mund të komunikojnë për kryerjen e programit përmes postës elektronike, telefonit, WhatsApp dhe
mjeteve të tjera të zakonshme të komunikimit.
-Nxënësi dhe prindi ose kujdestari ligjor pranojnë që mentori dhe nxenesi në çdo kohë dhe pa
sqarime të mëtejshme mund të mbyllin marrëdhënien përmes një deklaratë të njëanshme drejtuar
mentorit dhe prindit ose kujdestarit ligjor ose përgjegjësit ROCK YOUR LIFE!
-Nxënësi dhe prindi ose kujdestari ligjor pranojnë që përgjegjësia e mentorit, personit ROCK YOUR
LIFE dhe shoqata ROCK YOUR LIFE GmbH përjashtohet ligjërisht (veçanërisht për mënyrën përdrejt
dhe nga takimet personale)persa ligji lejon. Prindi ose kujdestari ligjor e pranon që sigurimi është
përgjegjësi e prindit ose kujdestarit ligjor.

ROCK YOUR LIFE! Schweiz GmbH | Kramgasse 5 | 3011 Bern | 031 312 60 21
www.schweiz.rockyourlife.org | schweiz@rockyourlife.org

1

III. Pëlqimi për përdorimin e regjistrimeve personale
-Duke nënshkruar këtë dhenie pëlqimi, prindi ose kujdestari ligjor dhe nxenesi japin pëlqimin për
marrjen e fotografive dhe videove të nxënësit si pjesë e programit ROCK YOUR LIFE. Dhënia e
pëlqimit bëhet për përdorimin dhe publikimin e mëtejshëm te regjistrimeve dhe riprodhimeve në
formë të pandryshuar ose të ndryshuar nga ROCK YOUR LIFE GmbH, ROCK YOUR LIFE Shoqatat,
anëtarët ose palët e treta që, në marrëveshje me ROCK YOUR LIFE veprojne (në secilin rast "personat
e autorizuar RYL!") në të gjitha mediat informuese ROCK YOUR LIFE! Qëllimi i medias së informacionit
është të ofrojë informacion në lidhje me ROCK YOUR LIFE. Për të reklamuar programin e për të
kërkuar dhe dhënë mbështetje.
-Pëlqimi për publikimin e një fotoje ose videoje në të cilën mund të shihet nxenesi përfshin gjithashtu
përdorimin e emrit ( jo mbiemrit). Ju lutemi vini re se kur të dhënat personale të lartpërmendura
publikohen në Internet, është e mundur që të gjithë të kenë qasje në të dhënat e botuara, gjithashtu
përmes të ashtuquajturave "motorë kërkimi" (p.sh. Google).
-Prindi ose kujdestari ligjor dhe nxënësi lirojnë, autorizojne RYL të mbajë të gjitha të drejtat ashtu si
dhe të drejtën e riprodhimit për të përdorur regjistrimet e realizuara për qëllimet e lartpërmendura.
-Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë në të ardhmen. Sidoqoftë, pëlqimi për përdorimin e
regjistrimeve (pa përmendur emra) mund të revokohet vetëm nëse ekziston një arsye e rëndësishme.
Materialet e informacionit që kanë përfunduar tashmë mund të përdoren ende deri në botimin e ri
të ri edhe pasi deklarohet një revokim. Nëse pëlqimi nuk tërhiqet, ai është i vlefshëm me afat të
pacaktuar, d.m.th. gjithashtu edhe pas përfundimit të pjesëmarrjes së nxënësit ne ROCK YOUR LIFE!
Do të respektohet çdo periudhë fshirjeje e kërkuar sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

IV. Politika e privatësisë
Në vijim ju informojmë se cila të dhëna personale nga ROCK YOUR LIFE (këtu e tutje "ne" )
1. Cila të dhëna personale ruajmë dhe përdorim?
Ne ruajmë të dhënat që janë dhënë në kontekstin e kësaj deklarate pjesëmarrjeje, si dhe të dhënat
që nxënësi siguron në pyetësorin e vlerësimit si pjesë e marrëdhënies së mentorimit (në veçanti
informacion në lidhje me qëllimet personale, vetëvlerësimin, njohuritë dhe aftësitë, rezultatet
shkollore, interesat ashtu si dhe mendimin e nxënësit) për programin ROCK YOUR LIFE. Ne gjithashtu
do të sigurojmë informacion në lidhje me përmbajtjen dhe frekuencën e takimeve te mentorimit dhe
rrjedha e përgjithshme e marrëdhënies së mentorimit ROCK YOUR LIFE!.
2. Si dhe për çfarë qëllimi i përdorim këto të dhëna?
Synimi i vetëm i përdorimit të të dhënave është ti sherbeje qellimit te programit te mentorimit sa më
shpejt të jetë e mundur dhe ta bëjë më të lehtë për nxënësin ngjitjen drejt rrugës së formimit
profesional.
Të dhënat përdoren gjithashtu për të vlerësuar dhe zhvilluar më tej programin ROCK YOUR LIFE.
3. Kujt ia kalojmë të dhënat personale?
Informacioni individual për një nxënës mund të sigurohet vetëm nga mentori dhe koordinatori i çiftit
mentor i cili mbikëqyr disa marrëdhënie mentorimi, si dhe personat e tjerë të autorizuar të
përgjegjësit ROCK YOUR LIFE dhe klubit ROCK YOUR LIFE Schweiz GmbH dhe vetëm prej tyre mund të
shikohet.
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Si pjesë e marrëdhënies së mentorimit, mentori mund të flasë me mësuesit në shkollën e nxënësit,
këshilltarët e formimit profesional ose njerëz të tjerë të përfshirë në procesin e zgjedhjes së karrierës
rreth marrëdhënies së mentorimit dhe progresit të saj. Të dhënat në lidhje me vendimet e trajnimit
(p.sh. detajet e kontaktit, interesat profesionale) gjithashtu mund t'i kalohen një punëdhënësi
potencial / shoqerie partnere.
Ne prodhojmë nga të dhënat e ruajtura nga ne regjistra anonimë të të dhënave që i dërgohen
organizatës mëmë ROCK YOUR LIFE GmbH me seli në Mynih për qëllime statistikore dhe për një
matje anonime të efektivitetit në Zvicër dhe Gjermani.
4. Të dhënat tuaja janë të sigurta me ne
Janë marrë masat e nevojshme teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja nga humbja
dhe ndërhyrja e paautorizuar.
5. Grumbullimi i të dhënave jashtë vendit
Të dhënat personale mund të ruhen në ROCK YOUR LIFE sistemin global, d.m.th. mbledhja
elektronike e të dhënave mund të vendoset jashtë Zvicrës ose mund të shikohet jashtë Zvicrës.
Ekzistojnë masa paraprake të sigurisë në lidhje me hyrjen dhe përpunimin e të dhënave.
6. Të drejtat tuaja
Nxënësi dhe prindi ose kujdestari ligjor kanë të drejtë të marrin informacion në lidhje me të dhënat e
ruajtura rreth tyre në çdo kohë ose të kërkojnë fshirjen e të dhënave tuaja për të ardhmen. Një
porosi përkatëse duhet t'i dërgohet personit përgjegjësit të ROCK YOUR LIFE.

V. Dhënia e pëlqimit (marrëveshja)
Duke nënshkruar këtë dhenie pëlqimi, ju pranoni deklaratën e pjesëmarrjes në Programi ROCK YOUR
LIFE (Seksioni II.), përdorimin e të dhënave personale (Seksioni III.) dhe deklaratën për mbrojtjen e të
dhënave (Seksioni IV.).
Në rast se disa persona janë kujdestari ligjor i nxënësit, ky pëlqim jepet vetëm nga një kujdestar
ligjor. Kujdestari ligjor nënshkrues deklaron se ai është i autorizuar të përfaqësojë kujdestarin tjetër
ligjor.

_______________________________________ _______________________________________

Vendi, data

Nënshkrimi i prindit ose kujdestarit ligjor

Ne ju falënderojmë për besimin tuaj! Nëse ju, si prind ose kujdestar ligjor, keni një pyetje ose një
koment në lidhje me programin ose dokumentet e regjistrimit, dëshironi të shprehni sugjerime ose
kritika ose keni nevojë për ndihmë në lidhje me mentorimin ekipi i ROCK YOUR LIFE është i
disponueshëm në çdo kohë. Mos tundoni të na flisni. Kjo është arsyeja pse ne jemi këtu.
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