ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРАВА
За състезанието/инициативата “CN Влогни!” 2017 (“Състезанието”)
Turner Broadcasting System Europe Limited (“Организатор”)
Лично име на детето
Име на родител/
законен настойник:
Възраст на детето:
Имейл на родител/
законен настойник:
Псевдоним на
Телефонен номер на родител/
детето (незадължително)
законен настойник:
Дата:_______________________
За да приеме видео-материала на детето („Кандидатурата”), организаторът изисква да получи съгласие за това от
родител/законен настойник на детето.
Условията на състезанието изискват при записване за участие да се даде информация за първото име на детето,
псевдоним (ако има), възраст и кандидатура („Материали, изпратени от участник”).
С подписването на настоящата Декларация за отказ от права в полза на организатора и изпращането на същата,
родителят/настойникът потвърждава и че::
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Той/тя е родител/настойник на детето, което се явява участник в състезанието и което, с изключение на родителя
си/законния си настойник, е единственото лице, заснето в материала от кандидатурата;
Той/тя е прочел/а и приема Официалните правила на инициативата/състезанието и е съгласен/а материалите,
изпратени от участника, да бъдат използвани за целите на администриране на инициативата/състезанието
съгласно Политиката за защита на личните данни;
За да използва материалите, изпратени от участника (съгласно дефиницията, съдържима в настоящия документ),
организаторът не дължи никакво заплащане;
Родителят/настойникът има правото и пълномощията да предостави на Turner пълните права във връзка с
използването на материалите, изпратени от участника (съгласно дефиницията, съдържима в настоящия документ),
както и че нито кандидатурата, нито каквото и да било съдържимо в материалите не накърнява интересите на
трета страна;
След сериозно и детайлно обмисляне, резултатът от което с настоящия документ се приема за достатъчен и приет,
родителят/настойникът чрез този документ неотменно предоставя на организатора неотменното право да:
a.
използва и експлоатира кандидатурата по всякакъв начин, във всяка възможна медия, технологии и
формати (били те известни и познати към момента, или създадени на следващ етап), навсякъде и за вечни
времена, съгласно описаното в настоящата Декларация за отказ от права;
b.
променя или модифицира формата на кандидатурата и да създава производни произведения от нея, а
правата, преотстъпени по силата на този документ и на написаното в Официалните правила, ще важат и
за така създадени производни материали;
c.
публикува материалите, изпратени от участника, на своя уебсайт, в т.ч. в галерията на уебсайта (и двата
термина са дефинирани в Официалните правила), както и в официалните страници на Cartoon Network в
YouTube.
Организаторът няма задължение да използва материалите, изпратени от участника;
Родителят/законният настойник няма да предприема правни действия, домогвания, искове и други действия срещу
организатора във връзка с използването на материалите, изпратени от участника;
Родителят/законният настойник ще служи за гарант, ще оневини и предпази Turner от всякакви щети и задължения,
в т.ч., но не само съдебни такси, възникнали във връзка в настоящата Декларация за отказ от права;
Настоящата Декларация за поверителност се подчинява на законите на Англия и Уелс.

ПРИЕЛИ И ПОСТИГНАЛИ ДОГОВОРЕНОСТ:
Подпис на родител/законен настойник:

Дата:

Подпис:
Дата:
За и от името на Turner Broadcasting System Europe Limited
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