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PROJEKTS “INSIDE OUT”
ATTĒLU AUTORTIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN VISPĀRĒJĀ MĒRĶA PAZIŅOJUMS
(Nepilngadīgajiem līdz 18 gadu vecumam)

Vecāka/aizbildņa vārds: ______________________________________________________
Adrese: __________________________________________________________________
Dzimšanas datums: __ . __ .
Tālruņa numurs: + __ ( ___ ) ________________
E-pasta adrese: _____________________________________________________________
Nepilngadīgā vārds: _________________________________________________________
ar šo piekrītu Nepilngadīgā attēla, portreta, rīcību, paziņojumu, balss, sarunu un cita materiāla ierakstīšanai, ko
Nepilngadīgais ierunājis vai kā citādi nodrošinājis “UNFRAMED SA” (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkuru
fizisku vai juridisku personu, kurai “UNFRAMED SA” vai mākslinieks JR deleģējis projekta “Inside Out” –
“Projekts” – vai jebkura cita projekta realizāciju) saistībā ar Nepilngadīgā dalību Projektā.
Ar šo es piešķiru SA “UNFRAMED”, kā arī tā mātesuzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem, pilnvarotajiem, licences
turētājiem un likumīgajiem pārstāvjiem (turpmāk kopā saukti – “Unframed”) neierobežotu, apakšlicencējamu,
nododamu tālāk, neatsaucamu, nenoteiktu, pasaules mēroga (bez autoratlīdzības) licenci izmantot Nepilngadīgā attēlu,
tēlu, portretu, balsi, izpildījumu, piezīmes, citātus, atbildes, viedokļus, paziņojumus vai jebkurus citus materiālus vai
rakstveida izteicienus, ko Nepilngadīgais paudis jebkāda veida audio, vizuālajos un audiovizuālajos ierakstos
(piemēram, fotogrāfijās, video lentēs, audio lentēs un digitālajās datnēs) (turpmāk kopā saukti – “Saturs”), ko
“Unframed” (vai “Unframed” vārdā) uzņēmis vai uzņems saistībā ar Projektu.
Šī licence ietver tiesības:
1. pavairot, pārveidot, izveidot atvasinātus darbus un citādi izmantot Saturu vai no tā atvasinātus darbus pilnībā
vai daļēji, jebkādā veidā un lietā vai apvienojumā ar jebkuru citu materiālu, jebkādā formātā vai plašsaziņas
līdzekļos neatkarīgi no tā, vai tie pastāv šobrīd vai tiks izstrādāti turpmāk, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar
tekstu, datiem, attēliem, fotogrāfijām, ilustrācijām, video, audio (turpmāk kopā saukti – “Darbi”);
2. izmantot un atļaut izmantot Saturu sākotnējā vai pārveidotā veidā saistībā ar “Unframed” izvēlētajiem
Darbiem;
3. Darbus publiski demonstrēt, izpildīt, pārdot, iznomāt, izplatīt (tieši vai netieši), nodot vai pārraidīt ar jebkādiem
šobrīd zināmiem vai turpmāk izstrādātiem līdzekļiem.
Es apzinos, ka “Unframed” nav pienākuma lietot, izplatīt, izrādīt vai izmantot Saturu.
Es apzinos, ka Nepilngadīgajam un/vai man nav īpašumtiesību attiecībā uz Projektu, Saturu vai Darbiem.
Es atsakos no visām Nepilngadīgajam un/vai man iespējamām tiesībām uz iepriekšēju Satura un Darbu pārbaudi vai
apstiprināšanu. Es turpmāk atsakos no visām privātuma, publicitātes vai jebkurām citām līdzīga rakstura tiesībām, kas
saistītas ar Darbiem.
Es nepārprotami atbrīvoju “Unframed” no jebkurām un visām pretenzijām, prasībām, saistībām vai rīcības cēloņiem,
autortiesību pārkāpumiem, kas Nepilngadīgajam un/vai man šobrīd radušies vai nākotnē varētu rasties pret
“Unframed”, kas tieši vai netieši izriet no Satura lietošanas un izmantošanas un/vai Nepilngadīgā dalības Projektā.
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Es garantēju, ka esmu pilnībā pilnvarots (-a) piešķirt tiesības, kas piešķirtas šajā Piešķiršanas un Atbrīvošanas
dokumentā (“Vienošanās”). Es saprotu, ka “Unframed” paļausies uz šīs Vienošanās saturu un Nepilngadīgajam un/vai
man nav tiesību pieprasīt izmantot Saturu vai atcelt jebkādas šeit piešķirtās “Unframed” tiesības.
Es apliecinu un garantēju, ka esmu nepilngadīgā vecāks vai likumīgais aizbildnis *, kuram ir likumīgas
pilnvaras izpildīt iepriekš minēto Atbrīvošanu, un ka savā dzīvesvietas valstī esmu pilngadīgs (-a) vai vecāks (a) par 18 gadiem, izvēloties pēc gadiem vecāko, un ka identificētais Nepilngadīgais ir jaunāks par 18 gadiem.
* Pieskatītāji, aukles un/vai līdzīgas personas NAV likumīgie aizbildņi.

Es/mēs esam pienācīgi informēti, ka LTD “UNFRAMED USA” apkopo personas datus ar mērķi organizēt
projekta “Inside Out” darbību un pārsūtīt vairākas fotodrukas.
Visu konfidencialitātes politikas versiju var atrast tīmekļa vietnē www.insideoutproject.net.
Datums: ___ . ____ . ____
Vecāka/aizbildņa paraksts: _____________________________________________________
Nepilngadīgā paraksts: ________________________________________________________

Grupas darbības ID / nosaukums: _____________________________________
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