Zaslaním audiovizuálneho záznamu/videa/fotografie udeľujem spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská
1/A, 843 56 Bratislava, IČO: 31 444 873, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
12330/B (ďalej len “MARKÍZA - SLOVAKIA“) súhlas v súlade s ust. § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka SR použiť
a šíriť poskytnutý audiovizuálny záznam/video/fotografiu (ďalej len „Fotografia“ alebo “Záznam“) a súhlasím s jeho zverejnením
prostredníctvom televízneho vysielania a/alebo webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou MARKÍZA – SLOVAKIA a/alebo
prostredníctvom profilov spoločnosti MARKÍZA -SLOVAKIA na sociálnych sieťach, ako aj s jeho použitím za účelom
vytvorenia/použitia v programe MARKÍZA - SLOVAKIA a zároveň v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Zb. autorský zákon,
v znení neskorších predpisov, udeľujem MARKÍZA - SLOVAKIA bezodplatnú, nevýhradnú, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu
a súhlas na:
a) vyhotovenie rozmnoženín Záznamu akýmkoľvek spôsobom v akejkoľvek forme;
b) verejný prenos Záznamu akýmkoľvek spôsobom (vysielanie terestriálne, satelitom, internetom on-line, káblovou retransmisiou,
po drôte, bezdrôtovo, sprístupňovanie diela verejnosti – internet, mobil streaming, IPTV, VoD a pod.);
c) verejné rozširovanie Záznamu a jeho rozmnoženín predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva;
d) verejné rozširovanie Záznamu alebo jeho rozmnoženín nájmom a vypožičaním;
e) úpravu, adaptáciu, preklad alebo iné spracovanie Záznamu;
f)
verejné vystavenie časti Záznamu;
g) zaradenie fotografie a/alebo videa do Záznamu;
h) spojenie Záznamu, resp. jeho časti s inými dielami alebo inými predmetmi ochrany práva duševného vlastníctva.
Udelením tohto súhlasu potvrdzujem, že poskytnutím Záznamu nie sú porušené práva tretej osoby, a že v prípade ak poskytnutý
Záznam obsahuje osobné údaje a/alebo prejavy osobnej povahy, či tvorivej duševnej činnosti tretej osoby, disponujem potrebnými
súhlasmi týchto osôb (resp. ich zákonných zástupcov) na účely použitia poskytnutého Záznamu (napr. súhlas so spracovaním
osobných údajov podľa ust. § 78 ods. 6 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane os. údajov SR) a zároveň potvrdzujem, že som vysporiadal
práva týchto osôb k obsahu poskytnutého Záznamu. Zároveň potvrdzujem, že som si vedomý/á následkov v prípade nepravdivosti
týchto mojich tvrdení.

