Anexa 3 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Liga profitabilitatii in cultura BASF”
-

Cesiune drepturi de Imagine si drepturi de proprietate intelectuala –
-

Subsemnatul/subsemnata,
__________________________________________________________, în calitate de
participant/reprezentant al__________________, prin prezenta cedez către BASF SRL
drepturile de folosire și reproducere a imaginii și a fotografiilor/înregistrărilor transmise cu
ocazia participării la Campania promoțională “Liga profitabilității în cultura BASF”.
Totodata, prin completarea si trimiterea Formularului de inscriere și a fotografiilor și
inregistrărilor cedez către BASF SRL, cu caracter exclusiv, imediat, pe durata maxima
pentru
protecția
drepturilor
de autor prevazuta de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturiile
conexe dreptului de autor, si nelimitat teritorial, toate drepturile asupra imaginilor și
înregistrărilor, acestea putând fi folosite in orice forma
de promovare si/sau
de distribuire si/sau de exploatare decise de BASF SRL, indiferent de locul în care acestea
sunt folosite, astfel incat acestea sa poata fi radiodifuzate, radiodifuzate secundar, retransmise
prin cablu, comunicate public in lume prin orice mijloc media si/sau in orice format existent
acum sau in viitor (inclusiv prin Internet si retelele de telefonie mobila), imprumutate,
inchiriate, distribuite, importate in vederea distribuirii pe piata.
Sunt de acord ca fotografiile și înregistrările transmise să fie utilizate și exploatate în scopuri
comerciale (inclusiv scopuri cu caracter publicitar) de către BASF SRL, orice societate din grupul
BASF sau orice altă terță parte împuternicită de către BASF SRL, gratuit, la discreția sa, în formă
originală sau modificată, pentru o perioadă de timp nelimitată, fără nicio limitare teritorială
sau de conținut și pentru toate tipurile de utilizări cunoscute sau descrise ulterior și pe toate
tipurile de canale media.
Acordul meu cuprinde în mod special utilizarea, reproducerea, publicarea, modificarea și
distribuirea imaginilor și a înregistrărilor în formă tipărită și / sau electronică, precum și
reproducerea publică nelimitată și accesibilitatea acestora, în mod special în comunicarea
online, internet, inclusiv Social Media, pe site-ul BASF, dar și în presă, pe diverse canale TV, în
baze de date, precum și dreptul de a expune public sau de a proiecta înregistrările. Mai mult,
fotografiile și înregistrările pot fi editate și modificate, spre exemplu utilizând fotografii pentru
montaj, retușuri, sau în combinație cu alte fotografii, texte, grafice sau mijloace audiovizuale,
respectând protecția deplină a eventualelor drepturi personale.
Declar că toate drepturile acordate în temeiul prezentului consimțământ sunt acordate cu titlu
gratuit, și nu vor forma obiectul niciunei contraprestații financiare și/sau materiale în sarcina
BASF SRL și/sau a celorlalte persoane fizice/juridice identificate mai sus.
Nume Prenume
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Data

