
Заява про дозвіл на обробку та використання зображення

Відповідно до ст. 13 (1, 2) та ст. 14 (1, 2) Регламенту Європейського Парламенту
та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з
опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про
скасування Директиви 95/46/ЄC (GDPR), повідомляємо, що:

1. Адміністратором ваших персональних даних і зображень, зафіксованих на
фотографіях, є Фонд Internationaler Bund Polska, далі – Фонд.

2. Зв'язатися з інспектором із захисту даних Ім'я та прізвище можна за
адресою електронної пошти та за місцезнаходженням фонду.

3. Персональні дані, такі як ім’я та зображення, можуть оброблятися з метою
просування проєкту. *Персональні дані, такі як ваше ім’я та зображення, будуть
оброблятися з метою просування та створення позитивного іміджу проєкту та події 
згідно зі ст. 6 (1а) GDPR. Ваші персональні дані та зображення будуть оброблятися до
моменту відкликання згоди, яку можна відкликати в будь-який час. Персональні дані,
такі як ім’я та зображення, можуть бути оприлюднені на вебсайтах та
інтернет-порталах, а також в інших регіональних і національних ЗМІ.

Заява про дозвіл на обробку та використання зображення
Після ознайомлення із вищевикладеним, я, нижчепідписаний/а даю дозвіл на

використання моїх персональних даних, таких як ім’я та зображення, адміністратором
або іншими особами від його імені, зокрема й на оприлюднення фотографій, на яких є
моє зображення, а також для відтворення зображення за допомогою всіх доступних на
даний момент технік і методів, поширення та публікації, зокрема й групових
фотографій з іншими людьми, зроблених з метою промоції, у:

а) електронних ЗМІ, зокрема на вебсайтах, у соціальних мережах, мобільних
застосунках;

б) фільмах та відеороликах, що рекламують подію;
Я заявляю, що використання зображення згідно з цим дозволом не порушує моїх

особистих чи інших прав.
Фонд може передавати право на використання зображень іншим особам на

умовах, викладених у цьому дозволі, з метою просування проєкту.
Я заявляю, що даю дозвіл на безкоштовне використання зображень.

ФОРМА ЗГОДИ  НА ВИКОРИСТАННЯ ФОТО ТА ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

ДИТЯЧИЙ ФОНД ООН (ЮНІСЕФ)
Підписуючи цей документ, я надаю Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) право безстроково
відтворювати, відображати та поширювати в усіх країнах світу в будь-якому традиційному
або електронному медіа-форматі зображення мене, що показано на фотографіях та
відеоматеріалах, про які йдеться нижче і які належать ЮНІСЕФ, з метою просування та
популяризації ЮНІСЕФ, а також для просування ідей миру, толерантності та прав дитини.

Використання фотографій та відеоматеріалів можливе у редакційних цілях - для публікації
у журналах, газетах, електронних засобах масової інформації, звітах, на веб-сайтах тощо.
ЮНІСЕФ також може використовувати їх у рекламних і комунікаційних кампаніях - у своїй
друкованій, зовнішній рекламі, рекламі в Інтернеті тощо. Я бачив/бачила наступну сторінку
бланку, на якій показано приклади використання фотографій.



Окрім цього, я відмовляюся від будь-яких претензій на компенсацію або відшкодування
шкоди, пов’язаної з використанням ЮНІСЕФ мого зображення. Я також відмовляюся від
права вимагати надавати мені на перегляд або затвердження фінальні версії фотографій.

Я підтверджую, що ці зображення є точними зображеннями мене, і що вони були зроблені
за моєї згоди.

ЯКЩО ОСОБА Є ДИТИНОЮ (ВІКОМ ДО 18 РОКІВ):
Я підтверджую, що я є законним опікуном / піклувальником цієї дитини і, відповідно, маю
право давати дозвіл на публікацію цих фотографій від її імені:

Див. приклади використання фотографій у комерційних цілях та в засобах масової інформації в
контексті комунікаційної стратегії ЮНІСЕФ.


