
*Magulang- ay siyang nangangalaga sa bata. 
 

Pahintulot sa pagkuha ng litrato, pagkuha o pagrekord ng video at paglalathala ng mga 

larawan ng mga bata sa (Elementary School) 

 

Pangalan________________________________Kt.________________________________, 

 

Tagapag-alaga ng bata: 

 

Pangalan________________________________Kt.________________________________, 

 

May mga pagkakataong kinukuhanan namin ng mga litrato at video ang aming mga mag-

aaral. Ginagamit namin ang mga nakuhang  mga larawan para sa mga magulang* at 

estudyante upang mabigyan sila ng kaalaman sa mga aktibidad na nagaganap sa paaralan, pati 

na rin ang pagkakaroon ng mga magaganda at masasayang larawan. Iniipon namin at tinatago 

ang lahat ng mga larawan sa aming taguan o hard drive ng mga larawan. Karaniwang ay 

ilathala namin ang mga larawan sa aming website. Kapag kinakailangang kumuha ng mga 

litrato para sa ibang layunin ay kailangang humingi ng partikular na aproba. 

 

Upang maitupad ang layunin namin ayon sa Act. No. 90/2018 tungkol sa personal na 

proteksyon at pagproseso ng mga personal na impormasyon ay kinakailangang makuha 

namin ang pahintulot ng mga magulang bago kami kumuha ng mga litrato at mga video ng 

mga mag-aaral. Hinihiling namin sa inyo na tumugon sa listahan sa ibaba, pumirma sa 

dokumento at isumite sa amin. 

 

 

1.Ipinapahintulot ang pagkuha ng larawan at video ng aking anak sa pang araw araw nilang 

ginagawa sa paaralan. 

 ☐ Oo     ☐ Hindi 

 

 

2. Ipinapahintulot ang paglathala ng larawan ng aking anak sa website ng paaralan . 

☐ Oo     ☐ Hindi 

 

 

Mga kondisyon sa pagkuha ng litrato, pagrerekord ng video at paglathala ng mga 

larawan. 

 

 

1. Responsibilidad namin ang pagproseso at pagsusunod sa batas sa Act no. 90/2018 tungkol  

    sa personal na proteksyon at pagproseso ng mga personal na impormasyon sa  

    pagpapalakad ng mga larawan. 

2. Hindi namin gagamitin ang larawan ng isang mag-aaral kapag siya ay nakatapos na ng  

    pag-aaral sa paaralan. Sa katapusan ng pag-aaral ay tinatago ang mga larawang ito sa  

    archive ng siudad para mapa-alagaan alinsunod sa Act. No. 77/2014 tungkol sa mga  

    opisyal na dokumento/arkibo. 

3. Hindi namin tutukuyin ang pangalan o iba pang mga impormasyon tungkol sa mga taong  

    nasa larawan kapag ginagamit namin ang mga larawan kahit na sa mga social media,  

    website o promosyonal na materyales na ipinapamahagi namin maliban sa mga espesyal na  

    pangyayari o kaso. Halimbawa, maaari naming ipakita ang pangalan ng mag-aaral sa isang  

    larawan kung ang bata ay nanalo ng isang espesyal na premyo. 

 



*Magulang- ay siyang nangangalaga sa bata. 

4. Ipinagbabawal sa aming kawani o mga kasama sa trabaho ang pagkuha ng mga litrato o  

    video ng mga mag-aaral para sa kanilang sarili. 

5. Sa lahat ng pagkuha ng larawan, mga pag-rekord ng video at paglathala ng mga litrato ay  

    pinapairal ang pag-iingat, pagsasaalang-alang at moralidad. Hindi kailanman ipapakita ang  

    panunukso, pagsisirang-puri o mga hindi karapat-dapat na pag-uugali ng mga bata,  

    halimbawa: kapag sila ay malungkot, nasa nakakahiyang situasyon o hindi disente ang 

    bihis. 

6. Maaari mong bawiin kailanman ang pahintulot na iyong binigay. Ang pagbawi ng  

    pahintulot ay hindi makakaapekto sa legalidad ng pagkuha at paglathala ng mga larawan  

    na nakuha na sa mga panahong lumipas. Kung hindi pa binabawi ang pagsang-ayon balido  

    pa rin ito samantalang nakatala pa ang bata sa paaralan. Maaaring bawiin o baguhin ang  

    pagsang-ayon sa pamamagitan ng pagsagot uli ang papeles na ito. 

 

Ang mga impormasyong ibinibigay mo dito ay iipunin sa isang ligtas na lugar at hindi 

gagamitin sa anumang layunin para lamang kumpirmahin ang iyong pahintulot. 

 

Kinukumpirma ko na napag-aralang kong mabuti ang mga nilalaman ng paksang ito at 

binibigyang pahintulot ang pagkuha ng mga litrato at video ng aking anak alinsunod sa 

listahan sa itaas. 

 

 

 

 

 

Reykjavík, .................................. 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

Pirma ng magulang 

 

 


