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ONAY BEYANI

#FARBENBEKENNEN AWARD 2021 ödülü yarışmasına katılım için ebeveynlerden / yasal vasilerden / bakım sorumlularından 
(e=erkek / k=kadın / ç = çeşitli) onay beyanı

Yarışmaya 8 - 16 yaş arası çocuklar ve gençler katılabilmektedir. Bu nedenle, reşit yaşta olmayan bir kişinin, yani henüz 18 
yaşını doldurmamış bir kişinin yasal temsilcisi (e/k/ç) tarafından bu onayın başvuru sırasında beyan edilmesi gerekmektedir. 
Bu beyan olmadan yarışmaya katılmak mümkün değildir. İşbu vesile ile (bakım altında bulunan) çocuğumun/çocuğumuzun 
(e/k/ç) 

Çocuğun adı, soyadı: 

Çocuğun doğum tarihi: 

Adresi:

katılım koşullarına uygun olarak # FARBENBEKENNEN AWARD 2021 ödülü yarışmasına katılabileceğine dair onayım/
onayımız olduğunu beyan ediyorum/ediyoruz. Buna ek olarak, (bakım altında bulunan) çocuğumun/çocuğumuzun aday gös-
terilmesi durumunda bir fotoğraf/video çekimine katılmasına ve buna eşlik eden kampanya kapsamında bir fotoğrafta veya 
videoda gösterilmesine, internette yayınlanmasına ve basılı tanıtım materyallerine/broşürlere konulmasına razıyım/razıyız. 
Özellikle: 

- kalıcı olarak www.farbenbekennen.de adresindeki #FARBENBEKENNEN Web sayfasında,

- oylama aşamasında aşağıdaki kanallarda: sosyal medyada (Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok), basılı (pankartlar, Berlin 
günlük gazeteleri), çevrimiçi (haber bültenleri, afişler) ve açık hava reklamları. Halka açık bir oylama kapsamında, şehir 
halkı kendi favorilerini seçebilmektedir. Bu amaçla, katılımcı yukarıda belirtilen kanallarda sosyal alandaki angajmanıyla 
tanıtılmaktadır. 

Fotoğraf/video materyalinin çocuğun etnik kökeni, dini veya sağlığına (örneğin, ten rengi, başın örtülmesi, gözlük) ilişkin ema-
reler gösterdiği kadarıyla, rızam/rızamız bu bilgilerle de ilişkilidir. 
İnternetteki bilgilerin dünya çapında erişilebilir olduğunu ve arama motorlarında bulunabileceğinin ve şartlara bağlı ola-
rak çocuğumun/çocuğumuzun kişilik profillerinin oluşturulabileceği diğer bilgilerle bağlantılı olabileceğinin bilincindeyim/
bilincindeyiz. Fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere İnternette yayınlanan bilgiler kolayca kopyalanabilmekte ve yeniden 
dağıtılabilmektedir. Belirli web sitelerinin durumunu belirli tarihlerde kalıcı olarak belgelemeyi amaçlayan uzman arşivleme 
hizmetleri vardır. Bu, İnternette yayınlanan bilgilerin, orijinal sayfada silindikten sonra bile başka bir yerde bulunabilmesine yol 
açabilmektedir. Katılımcıların başvuru için gönderdikleri fotoğraflar, hak taleplerinden ve/veya üçüncü şahısların haklarından 
muaf olmalıdır. 
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Şiddeti yücelten, ırkçı veya yürürlükteki yasaları ihlal eden görsellerin sunulması yasaktır. Yayınlamaya yönelik bir talep hakkı 
bulunmamaktadır. Yasal temsilcisi olduğunuz reşit olmayan kişi yarışmada bir para ödülü kazanırsa, bu para ödülünün özel 
amaçlarla kullanılması kabul edilmemektedir, yalnızca ödül sahibinin sosyal alandaki angajmanı ile bağlantılı olan toplum 
yararına yönelik amaçlara (yani örneğin, ödül sahibinin angaje olduğu girişime) yaramalıdır.
Bu onay gönüllülük esaslıdır. Bundan dolayı herhangi bir menfi durum yaşama endişesi taşımak  zorunda kalmadan sebep 
belirtmeksizin onay vermekten kaçınabilirim. Ancak bu durumda #FARBENBEKENNEN AWARD ödülü yarışmasına bir katılım 
mümkün değildir. Ayrıca ben/biz bu izni herhangi bir zamanda metin şeklinde olarak (örneğin mektup, e-posta) iptal edebi-
lirim (her iki ebeveyn de başlangıçta muvafakat etmiş olsa bile, bir yasal vasinin iptali yeterlidir). Çocuğumun/ çocuğumuzun 
tanınabilir olduğu ve esas itibariyle sadece çocuğumu/çocuğumuzu gösteren (örneğin, bir telefon görüşmesi yaparken veya 
tipik bir etkinlik esnasında) fotoğraflar Senato Ofisi’nin web sitesinden (www.farbenbekennen.de sayfası dahil) hemen kaldırılır 
ve artık yeni basılı malzeme için kullanılmaz. Çocuğumun/çocuğumuzun fotoğrafta başka insanlarla birlikte gösterilmesi 
durumunda ise fotoğrafın kaldırılmasına gerek yoktur, bununla beraber çocuğumuzun/çocuğumun fotoğraftaki görüntüsünün 
tanınmaz hale getirilmesi (örneğin, mozaik ile flulaştırma sayesinde) yeterlidir. 

Veri koruma:
Toplanan kişisel veriler, yalnızca #FARBENBEKENNEN AWARD ödülü kapsamında iletişim için işlenir ve saklanır. Daha fazla 
ayrıntı için lütfen veri koruma bilgilerine bakınız.

Yasal temsilcinin büyük harflerle adı ve soyadı:  

Tarih, İmza: 


