HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉPEK ÉS VIDEÓK
FELTÖLTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ
Alulírott …………………………………………… (születési név: …………………..………………..,
születési hely, idő: …………………………….……., anyja neve: …………………………………….,
lakcíme: …………………………….………………………., személyi ig. száma: …...........................),
mint alkotó / kiskorú személy esetén a ……………….………………… (kiskorú neve) képviseletében
eljáró szülő vagy törvényes képviselő, a továbbiakban: Alkotó
a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi nyilatkozatot teszem.
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a KEDD Kulturális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 2011 Budakalász, Martinovics u. 11.; cégjegyzékszáma: 13-09-091297), mint
Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) által üzemeltetett ARANYFESZT pályázaton alkotásom
(a továbbiakban: Alkotás) az alábbiak szerint felhasználásra kerüljön.
Engedélyezem az Felhasználónak az Alkotás alább felsorolt fórumain 2018. december 31-ig
korlátozás nélkül történő felhasználását.
A felhasználási jog kiterjed az Alkotás korlátlan számú, 2018. december 31-ig bármely módon történő
(nyomtatott, internetes) nyilvánosság felé közvetítésére, különösen a Felhasználó által kiírt
ARANYFESZT pályázatban és az ehhez tartozó honlapon, Facebook és Instagram oldalon, YouTube
csatornán és Rajzfilmünnepen történő megjelenésre, nyilvános bemutatásra és átdolgozásra.
A nyilvánosságra hozáshoz az Alkotó további hozzájárulása nem szükséges, feltéve, hogy az
átalakítás, módosítás eredményeképpen létrejövő megjelenítés nem sérti az Alkotó személyhez fűződő
jogait, így különösen jó hírnév, becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogát.
Az Alkotó a jelen szerződés szerinti jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult.
A Felhasználót nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem az Alkotás olyan harmadik
személy általi felhasználásáért, melyre vonatkozóan az Felhasználó harmadik személy részére nem
adott engedélyt.
Az Alkotó kijelenti, hogy nevének nyilvános közléséhez az Alkotás közlése és alkalmazása során
hozzájárul.
A sokszorosítással létrejött Alkotás az Felhasználó tulajdonát képezi.
Az Alkotó kijelenti, hogy tudomással bír arról és elfogadja azt a tényt, hogy a jelen nyilvánosságra
hozatalhoz történő hozzájárulásának esetleges visszavonása az internetes technológia természetéből
fakadóan - csak a tiltó nyilatkozata megtételét követő időszakra köti a jogosultat.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az Szjt. rendelkezései irányadók.
Az Alkotó tudomásul vette a Felhasználó tájékoztatását a Ptk. és Szjt. személyhez fűződő jogok
védelmét biztosító rendelkezéseiről.
Budapest, 2018. ……………………………
…………………………………………………
Alkotó
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:………………………………………….
Lakcím:………………………………………

Név:…………………………………………..
Lakcím: ………………………………………

