ФОРМА ЗГОДИ НА ВИКОРИСТАННЯ ФОТО ТА ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
ДИТЯЧИЙ ФОНД ООН (ЮНІСЕФ)
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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.
Фотографії/відеоматеріали, що містять моє зображення, було зроблено (дата):
у (населеному пункті/країні):
(ПІБ фотографа/оператора): _____________________________
Я підтверджую, що ці зображення є точними зображеннями мене, і що вони були зроблені за моєї згоди.

ПІБ особи

Вік (якщо менше 18 років)

Дата

Підпис

Адреса та інша контактна інформація

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:

ПІБ опікуна / піклувальника / правовий зв’язок із дитиною

Дата

Підпис опікуна / піклувальника

ПІБ свідка / організація

Дата

Підпис свідка

Бланк дозволу на публікацію фотографій та відео у комерційних цілях та в
засобах масової інформації
ДИТЯЧИЙ ФОНД ООН (ЮНІСЕФ)
Див. приклади використання фотографій у комерційних цілях та в засобах масової інформації в контексті
комунікаційної стратегії ЮНІСЕФ.

