Згода
Я, ___________________________________________________________________________
(П.І.Б.)
____________________________________________________________________________________,
(реквізити і дата видачі документу, що посвідчує особу підписанта)
____________р.н., проживаю за адресою:_________________________________________
(дата народження)
(повна поштова адреса)
Підписанням даної Згоди, з розумінням норм чинного законодавства, у тому числі положень
Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права», Закону
України «Про захист персональних даних», надаю свою згоду Благодійній організації «Фонд Ріната
Ахметова» код ЄДРПОУ 33703116 (далі – Фонд), включаючи його співробітників, уповноважених
представників, третіх осіб, залучених на підставі договорів (у тому числі цивільно-правових), на:
1.

мою участь в усних і письмових, аудіо і відео, очних та заочних інтерв'ю, опитуваннях,
анкетуванні, фото і відеозйомці;

2.

на використання, цитування, редагування (у тому числі, літературне редагування в будьякому обсязі) мого інтерв'ю;

3.

на розміщення в повному обсязі або частково інтерв'ю, результатів мого опитування,
анкетування, історії і/або інформації про мене, аудіо, фото і відеоматеріалів за моєю участю
(у тому числі стоп-кадр), в засобах масової інформації, на веб-сайті Фонду, а також на усіх
веб-сайтах, власником і/або адміністратором яких є Фонд, на будь-яких сторінках Фонду в
соціальних мережах, на сторінках третіх осіб у соціальних мережах (якщо розміщення
вказаної інформації на сторінках третіх осіб в соціальних мережах здійснюється шляхом її
копіювання з веб-сайтів (сторінок у соціальних мережах) Фонду з посиланням на такі сайти
(repost)), у будь-яких творах (у тому числі, але не виключно, в літературних,
аудіовізуальних творах), інших об'єктах інтелектуальної власності, в архівах, щоденниках,
на виставках;

4.

на використання, включаючи поширення, будь-якими законними, відомими і технічно
можливими способами в засобах масової інформації, на веб-сайтах Фонду, на будь-яких
сторінках Фонду в соціальних мережах, у тому числі, але не виключно, в літературних,
аудіовізуальних творах і інших об'єктах інтелектуальної власності, наданих мною з
особистого архіву фото, аудіо, відеоматеріалів, щоденників, листів, рукописів, виробів,
іграшок, предметів ужитку і побуту, картин, малюнків про події на Донбасі, а також їх
зберігання в архівах, розміщення на виставках, в музеях;

5.

на збір і обробку моїх будь-яких персональних даних (у тому числі, але не виключно, - ті,
що містяться в соціальних мережах ("Facebook", "Instagram" і інших)) у рамках благодійної
діяльності Фонду.

Дія цієї Згоди поширюється на територію всього світу і надається без обмеження терміну її дії.
Підписанням даної Згоди я підтверджую факт добровільної передачі Фонду усіх майнових прав
інтелектуальної власності на вказані вище інтерв'ю, опитування, історії (у тому числі, але не
виключно, розказані мною представникам Фонду усно або розміщені на веб-сайтах Фонду),
результати анкетування, фото, аудіо і відеоматеріали за моєю участю, а також на фото, аудіо,
відеоматеріали, щоденники, листи, рукописи, вироби, іграшки, предмети ужитку і побуту, картини,
малюнки про події на Донбасі з мого особистого архіву.
Підписанням цієї Згоди підтверджую, що, надаючи таку згоду, я дію добровільно, без примусу і у
своїх інтересах.
Підтверджую передачу ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________ /_________________/
Підпис
Розшифровка підпису
Конт. тел. ________________________

"____" ___________ 20__ р.

