Komunita e-NABLE
Udelenie súhlasu so zverejnením fotografií/videa
Svojím podpisom dávam komunite dobrovoľníkov e-NABLE („e-NABLE“) súhlas na zverejnenie a
používanie fotografií a/alebo videozáznamov mojej osoby na webových stránkach
enablingthefuture.org a webových stránkach e-NABLE pobočiek - „chapters“, na sociálnych sieťach,
v publikáciách, propagačných, vzdelávacích materiáloch a prezentáciách bez nároku na ich
kompenzáciu vo forme akéhokoľvek honoráru.
Súhlasím, že tieto fotografie a/alebo videozáznamy mojej osoby môžu byť umiestnené na
internete. Tiež súhlasím, že môžem byť označený/označená v tlači, na internete alebo v rozhlase
menom ako informáciou doplňujúcou fotografie a/alebo videozáznamy.
Zbavujem sa práva na schválenie konečnej podoby uverejneného produktu. Toto právo plne
prenechávam členom e-NABLE.
Súhlasím, že všetky zhotovené portréty, fotografie, obrázky, videozáznamy, zvukové nahrávky a
akékoľvek reprodukcie spolu zo všetkými záznamovými médiami (negatívy, nahrávacie pásky a
digitálne súbory) sú a zostanú majetkom e-NABLE.
Svojím podpisom oslobodzujem a uvoľňujem e-NABLE, jeho súčasných a bývalých dobrovoľných
členov a poverených zástupcov od akýchkoľvek nárokov, záväzkov, práv, sľubov a škôd
vyplývajúcich z použitia a distribúcie zverejnených fotografií a/alebo videozáznamov vrátane, ale
nie výlučne, akýchkoľvek nárokov za narušenie môjho súkromia.
Svojím podpisom potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov a som oprávnený konať vo vlastnom
mene. V prípade, že mám menej ako 18 rokov, tento dokument za mňa podpíše môj rodič alebo
zákonný zástupca.
Toto vyhlásenie - dokument je záväzné pre mňa, všetkých mojich dedičov, priradené a
splnomocnené osoby.
___________________________________________________
podpis fotografovaného/zaznamenávaného

____________________
dátum

________________________________________________________________
tlačeným písmom čitateľné meno fotografovaného/zaznamenávaného
___________________________________________________
podpis a tlačeným písmom čitateľné meno svedka

____________________
dátum

Ak je fotografovaná/zaznamenávaná osoba mladšia ako 18 rokov, musí byť vyplnená nasledujúca
časť:
Prečítal/prečítala som si tento dokument a súhlasím, že mojím podpisom sa stáva záväzný pre moje
dieťa (menované vyššie), dedičov, poverených a splnomocnených zástupcov. Podpisom taktiež
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prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov a som rodičom alebo zákonným zástupcom menovaného
dieťaťa.
___________________________________________________
podpis rodiča alebo zákonného zástupcu
fotografovaného/zaznamenávaného

____________________
dátum

_______________________________________________________________
tlačeným písmom čitateľné meno rodiča alebo zákonného zástupcu
___________________________________________________
podpis a tlačeným písmom čitateľné meno svedka

____________________
dátum
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