
FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT PARENTAL

Stimați părinți,

În acest an școlar, elevii vor folosi Edpuzzle ca instrument educațional complementar care le

va permite să urmărească lecții video în clasă sau acasă și să completeze temele legate de

aceste lecții. Utilizarea acestui software și a acestei aplicații bazate pe web are ca scop

implicarea suplimentară a elevilor și, de asemenea, o mai bună identificare a fiecărui proces

de învățare.

Edpuzzle poate fi utilizat prin intermediul a două tipuri de conturi: conturi de profesor și

conturi de elev. Conturile elevilor și informațiile legate de acestea sunt stocate în mod

complet privat și sunt accesibile doar nouă, în calitate de profesori ai copiilor dumneavoastră.

Cu ajutorul conturilor Edpuzzle, elevii vor viziona lecții video, vor răspunde la întrebări

pentru a-și evalua înțelegerea subiectului și vor primi feedback de la profesor cu privire la

performanțele lor.

Legea privind protecția confidențialității online a copiilor (Children's Online Privacy Protection

Act - COPPA) protejează confidențialitatea online a copiilor cu vârsta sub 13 ani și solicită

furnizorilor de servicii bazate pe web, precum Edpuzzle, să obțină consimțământul părinților

înainte de colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor personale ale copilului respectiv.

Datorită cerințelor COPPA și la fel ca orice alt instrument educațional bazat pe web sau în

cloud, Edpuzzle solicită ca școlile să obțină consimțământul părinților pentru a configura

conturi Edpuzzle în numele elevilor și pentru a permite elevilor cu vârsta sub 13 ani să

acceseze și să utilizeze aceste conturi.

Dacă copilul dvs. are sub 13 ani, avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a crea contul de

student al copilului dvs. în numele acestuia. Vă rugăm să semnați mai jos și să returnați

buletinul cât mai curând posibil!

Pentru a afla mai multe despre Edpuzzle, vă rugăm să vizitați site-ul lor la www.edpuzzle.com

și să consultați Politica de confidențialitate și Termenii de utilizare la

www.edpuzzle.com/privacy și, respectiv, www.edpuzzle.com/terms.

Vă mulțumim!

Da, dau permisiunea ca școala să creeze un cont Edpuzzle pentru copilul meu și ca

Edpuzzle să colecteze, să utilizeze și să divulge informațiile despre copilul meu așa cum

se explică în Politica de confidențialitate a Edpuzzle.

Numele elevului: ___________________________________

Numele părintelui: ___________________________________

Telefonul/emailul părinților: ___________________________________

Semnătura părintelui: ___________________________________ Data: ______________

http://www.edpuzzle.com/
http://www.edpuzzle.com/privacy
http://www.edpuzzle.com/privacy
http://www.edpuzzle.com/terms

