SOUHLAS S POŘÍZENÍM FOTOGRAFIÍ A AUDIOVIZUÁLNÍCH
MATERIÁLŮ
Svým podpisem tímto v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
a účinném znění, výslovně uděluji Evropskému parlamentu mládeže v ČR, z.s., se sídlem na adrese
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO 690 56 765, (dále jen „Pořizovatel“) souhlas s pořízením a použitím
fotografií a audiovizuálních materiálů, na kterých jsem zachycen/a a které byly nebo budou pořízeny
Pořizovatelem nebo jím pověřenou osobou.
Souhlasím s tím, aby byly fotografie a audiovizuální materiály, na kterých je zachycena má podoba či hlas,
rozšiřovány či rozmnožovány. Zveřejnění fotografií a audiovizálních materiálů se týká zejména:

•

webových stránek Pořizovatele na adrese www.eyp.cz,
stránek Pořizovatele na sociální síti Facebook (www.facebook.com/eypcz,
www.facebook.com/rsc.eyp.cz, www.facebook.com/UnderstandingEuropeCZ, …),
účtu Pořizovatele na sociální síti Instagram (www.instagram.com/eyp_cz),

•

v tištěných a jiných materiálech sloužících k propagaci Pořizovatele.

•
•

CONSENT TO TAKE PHOTOS AND AUDIO-VISUAL MATERIAL
According to the Czech law, with my signature, I hereby agree that Evropský parlament mládeže v ČR, z.s.,
seated at Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, ID 690 56 765, (hereinafter “EYP CZ”) takes and uses photos and
audio-visual material where I am depicted or recorded, which have been or will be used by EYP CZ or their
representative.
I agree that photos and audio-visual material where my appearance or voice is depicted or recorded can be
shared or duplicated. Publication of such photos and audio-visual material applies especially to:

•

webpage of EYP CZ at www.eyp.cz;
EYP CZ pages at the Facebook social network (www.facebook.com/eypcz,
www.facebook.com/rsc.eyp.cz, www.facebook.com/UnderstandingEuropeCZ, …);
EYP CZ page at the Instagram social network (www.instagram.com/eyp_cz);

•

printed and other materials instrumented towards promotion of EYP CZ.

•
•
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