ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………….
с ЕГН ……………………………, л.к. ……………..., изд……………... на….., от………….,
адрес: …………………………………………………………………………………………………,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Запознат/ата съм с идеите и посланията на онлайн кампанията "Моята лятна
тренировка с Boec.BG" на сайта boec.bg, която се организира от „Инвестор.БГ“ АД
и ще бъде проведена през август 2020г.
2. Изразявам желание и се съгласявам да взема участие в кампанията чрез
предоставяне на видео/а с моя образ за нуждите на кампанията, които да бъдат
публикувани в Instagram профила на boec.bg
3. Доброволно и безвъзмездно предоставям на „Инвестор.бг“ АД право на ползване
върху ………бр. видеа на мен, като изрично декларирам, че:
- притежавам изключителни авторски права върху предоставените видеа, по смисъла
на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), в обем и при условия,
позволяващи ми да ги отстъпя на „Инвестор.БГ“ АД за нуждите на кампанията.
- уредени са напълно взаимоотношенията с лицата, участвали в създаването на
видеото и няма носителите на други авторски и/или сродни права, които биха
предявили претенции относно използването на предоставените видеа.
- давам съгласието си и разрешавам на „Инвестор.БГ“ АД, ЕИК 130277328, да използва
предоставените от мен видеа, за нуждите на кампанията по т. 1, като част от рекламен
материал/материал за автопромоция и/или всякакви други промоционални материали
на кампанията за максимално допустимия от закона срок от 10 (десет) години, без
ограничение за територията на използване;
-прехвърлям на „Инвестор.БГ“ АД правата за предоставяне на достъп до
предоставените от мен видеа на неограничен кръг от лица посредством Интернет,
включително, но не само: Фейсбук, Инстаграм,You Tube, уеб сайта на събитието, уеб
сайтовете собственост или управлявани от Инвестор.БГ АД, както и телевизия Bulgaria
On Air
за максимално допустимия от закона срок от 10 (десет) години, без
ограничение за територията на използване.
- Поемам отговорност за вредите, които „Инвестор.БГ“ АД би претърпял вследствие на
предявени и/или доказани от трети лица претенции за авторски права или права на
интелектуална собственост върху предоставените видеа.
4. Давам съгласието си образът ми, възпроизведен по фотографски начин върху
предоставените от мен видеа, да бъдат включен като част от рекламен
материал/материал за автопромоция и/или всякакви други промоционални материали
за кампанията по т. 1, като с цел създаването на такива материали разрешавам
всякакъв вид обработка на предоставените от мен видеа с моя образ, включително,
но не само: монтаж, графичната обработка, включително рязане, фотошоп, колаж,
наслагване върху други образи и друго;
5. Съгласен/на съм и разрешавам на Организаторите на кампанията образът ми да
бъдe използвани многократно с рекламни цели в различни комуникационни канали –
Facebook, Instagram, Youtube, телевизия Bulgaria On Air, уеб сайта boec.bg, сайтовете
управлявани от „Инвестор.БГ“ АД неограничено във времето и територия като част от
кампанията по т. 1 и прехвърлям на „Инвестор.бг“ АД правата за предоставяне на
достъп до образа ми на неограничен кръг от лица посредством Интернет, включително,

но не само: Фейсбук, Инстаграм, You Tube, уеб сайта boec.bg и уеб сайтовете
собственост или управлявани от Инвестор.бг АД, както и телевизия Bulgaria On Air за
максимално допустимия от закона срок от 10 (десет) години, без ограничение за
територията на използване.
6. Няма да претендирам заплащане и няма да имам други финансови претенции към
„Инвестор.бг“ АД и/или свързани с кампанията лица и медии (медийни канали) във
връзка с използването на предоставените видеа и/или рекламата и разпространение
на кадрите от тях, както и за уреждане на авторски и сродни права по повод
предоставените видеа.
7. Доколкото във връзка с предоставените видеа като част от кампанията по т. 1
възникват авторски и/или сродни права в съответствие със ЗАПСП, съгласен/на съм
тези права да възникват директно за „Инвестор.бг“ АД от момента на създаване на
рекламната кампания и използването им като част от нея и в този смисъл считам и
заявявам, че са уредени.
8.Съгласен съм/съгласна имената ми бъдат оповестявани във връзка с кампанията по
т. 1.
9. Съгласен съм/съгласна личните ми данни да бъдат ползвани за нуждите на
настоящата декларация.

Подпис:……………………………………………….
/……………………….………/

Дата: ………...2020г.

