________________________________

Imię i nazwisko

________________________________
Adres e-mail, nr tel

7. OTWARTE MISTRZOSTWA WIZAŻU I STYLIZACJI – BAROKOWY GLAMOUR
OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

Ja, _______________________________________________ urodzony/a dnia _____________ w ______________ zamieszkały/a w
_____________________________________________________________ legitymujący/a się dokumentem tożsamości o numerze
________________________ niniejszym oświadczam, że przysługują mi prawa autorskie do utworu w postaci fryzury, makijażu i
stylizacji (zwanego dalej „Utworem”) wykonanego podczas 7. OTWARTYCH MISTRZOSTW WIZAŻU I STYLIZACJI – BAROKOWY
GLAMOUR odbywających się podczas 20. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2017 (dalej jako: „Impreza”).
Udzielam jednocześnie Międzynarodowym Targom Gdańskim Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, 80-560
Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038362, NIP 5840253705, REGON 001363012,
kapitał zakładowy w kwocie 32.017.700,00 złotych w pełni opłacony (dalej jako: „MTG”) oraz innym osobom i podmiotom
działającym na zlecenie lub z upoważnienia MTG zgody na rejestrację i wykorzystywanie Utworu w celach promocyjnych,
dokumentacyjnych i marketingowych MTG, Imprezy oraz jej uczestników w roku 2017 i w latach następnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie zdjęć oraz zapisów filmowych, na których zarejestrowano
Utwór, wykonanych w trakcie pokazów przeprowadzanych w ramach Imprezy za pośrednictwem dowolnego medium, w
szczególności poprzez publikacje w radiu, telewizji, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach,
publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, na profilu MTG oraz fanpage’u Imprezy w portalach społecznościowych, na
wystawach, konkursach, billboardach, zaproszeniach, a także innych materiałach promocyjno-informacyjnych. Zgoda dotyczy
zarówno zdjęć i materiałów filmowych przekazanych przeze mnie wraz ze zgłoszeniem do pokazu, jak i wykonanych przez MTG lub
osoby działające na zlecenie lub z upoważnienia MTG.
Jednocześnie wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas Imprezy oraz wykorzystywanie go przez MTG lub inne
osoby działające na zlecenie lub z upoważnienia MTG. Zgoda obejmuje wykorzystywanie wizerunku – w tym mojego głosu oraz
imienia i nazwiska – w szczególności w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych MTG, Imprezy oraz jej
uczestników w roku 2017 i w latach następnych.
Wyrażam zgodę w szczególności na:
a) utrwalanie mojego wizerunku na fotografiach i nagraniach filmowych,
b) obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek,
c) zwielokrotnianie utrwalonego wizerunku wszelkimi technikami i metodami,
d) rozpowszechnianie oraz publikowanie mojego wizerunku przez MTG, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi
w ramach realizacji Imprezy, w materiałach służących popularyzacji tematyki prezentowanej podczas Imprezy, w
szczególności w Internecie (w tym także na profilu MTG w portalach społecznościowych), prasie, radiu, telewizji,
broszurach, ulotkach, gazetkach, na wystawach, konkursach, billboardach, zaproszeniach oraz innych materiałach
promocyjno-informacyjnych.
Zrzekam się jednocześnie wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiałów z
moim wizerunkiem oraz Utworem, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem
technik cyfrowych.
Niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, t.j. z
późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb korzystania przez MTG z mojego wizerunku
według niniejszego oświadczenia.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczona/y w zdolności do czynności prawnych.
Oświadczam, że w całości przeczytałam/łem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.
________________
Gdańsk, data

_______________________________________________________
Podpis

