
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bu izin formunu imzalayarak kendimin veya çocuğumun/çocuklarımın fotoğraflarını ve videolarını Expertise France ve EDUSER’in medya havuzunda arşivlenmesini, internet, websitesi ve sosyal 
medya gibi dijital ortamlar ve yayınlar da dahil olmak üzere Expertise France ve EDUSER’in çeşitli medya, materyal ve halkla ilişkiler araçlarında ücretsiz olarak işlenmesine, düzenlenmesine, 
çoğaltılmasına ve kullanılmasına izin veriyorum. Ayrıca aşağıda yer alan kişisel verilerin kaydedilmesine, bu verilerin internet ve yayınlar da dahil olmak üzere çeşitli medya, materyal ve halkla 
ilişkiler araçlarında işlenmesine ve kullanılmasına izin veriyorum. 

ي مجموعة الوسا
ي أو لطفىلي و/أو أطفالي ف  ي الدولي ) ئط  أوافق من خالل توقيعي  عىل استمارة الموافقة هذه، عىل أرشفة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة ب 

( ومؤسسة أدورس لالستشارات الدولية  Expertise Franceالتابعة للوكالة الفرنسية للتعاون الفن 
(EDUSERي مختلف الوسائط والمواد وأدوات العالقات العامة للوكالة الفرنسية ل

ا ف 
ً
ي الدولي )( ،  وأسمح بمعالجتها وتحريرها واستنساخها واستخدامها مجان

(، بما  EDUSER( ومؤسسة أدورس لالستشارات الدولية )Expertise Franceلتعاون الفن 
. باإلضافة إل ذلك، أوافق عىل تسجيل ي ووسائل التواصل االجتماعي

وب  نت والموقع اإللكتر ي ذلك الوسائط الرقمية والمنشورات مثل اإلنتر
ي مختلف الو   ف 

سائط والمواد وأدوات  البيانات الشخصية أدناه، وعىل معالجة هذه البيانات واستخدامها ف 
نت والمنشورات.  ي ذلك اإلنتر

 العالقات العامة، بما ف 
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NOT: Verdiğiniz izni bilgi@imep.org e-posta adresine mesaj göndererek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İzninizi iptal etmeniz halinde ve Expertise France iptal talebinizi aldığına dair teyit 
verdiğinde, size ait tüm veriler hem Expertise France hem de üçüncü taraflar ve/veya Expertise France tarafından görevlendirilen taraflar ve/veya ortaklar tarafından silinecektir. 

:  مالحظــة:   ي إل  العنوان  التالي
وب  ي منحتموها عن طريق إرسال بريد إلكتر

ي أي وقت ترغbilgi@imep.org  يمكنكـم إلغاء اإلذن أو الموافقة النر
ي حال إلغائكم لإلذن المذكور، وبعد وصول رسالتكم الخاصة بطلب إلغاء اإلذن للوكالة  وذلك ف 

بون فيه. وف 
ي الدولي )

ي الدولي ) Expertise Franceالفرنسية للتعاون الفن 
كائها والجهات من  Expertise France(، وبعد قيام الوكالة بتأييد ذلك، سوف تمسح كافة معلوماتكم الشخصية من أرشيف الوكالة الفرنسية للتعاون الفن  ( و/أو من أرشيف كافة رسر

    المؤسسات األخرى العاملة معها. 

İMEP-İSTİHDAM İÇİN MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI  
FOTOĞRAF VE VİDEO KULLANIM HAKLARI İZİN FORMU 

Video - Fotoğraf Çekimi –   ……../………/20…. 
Yer - ……………………. 

 

  (İMEP) - برنامـــج التدريـــب  المهنــي ألجـــل التوظيــف
ــارة الموافقـة عل  حقوق  استخــدام  الصــور  والفيديـو   إستمـ

   والصور الفيديو لمقاطع 
   ألتقطت الت 

 
20.... / ......... / ............ ف  

التصويـــر مكــان  : .......................  
 

 

 


