ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за обработване на лични данни
Долуподписаният/ната .......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
в качеството си на родител/настойник на ...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ,

Своето съгласие фотограф Мария Немска да съхранява и обработва предоставените от мен лични данни/име, презиме, фамилия, телефон, имейл,
снимки/, съгласно изискванията за Закона за защита на личните данни. Запознат/а съм с:
•
•
•

Целта и средствата за обработка на личните ми данни;
Доброволния характер на предоставянето на данните;
Правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на
Закона за защита на личните данни.

Дата: ...................
гр. .......................

ДЕКЛАРАТОР: 1. ...................................
2. ..................................

ДЕКЛАРАЦИЯ
за информирано съгласие
Долуподписаният/ната ................................................................................................................., в качеството си на родител/настойник на
...................................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:
Информираността и съгласието си относно следните общи условия на фотограф Мария Немска:
•
По време на фотосесията клиентът се задължава да пази реквизита, който студиото предоставя за снимките. В случай че целостта
му бъде нарушена по вина на клиента, то реквизита се заплаща спрямо пазарната му стойност към момента на повредата.
•
Готовият материал се предава до 30 работни дни, в зависимост от натовареността на студиото чрез линк за изтегляне на файловете.
Снимки на хартиен носител не са включени в цената на пакета.
•
Студиото не предоставя сурови кадри /raw files/ и необработени снимки нито в дигитален, нито в печатен вид.
•
Снимките на Вашата сесия могат да бъдат публикувани в портфолио, социални мрежи, уебсайт на студиото. Отказ от публикуване е
необходимо да бъде заявен по време на запазване на часа за фотосесията.
•
Авторското право върху произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на
автора на произведението т.е. снимките, направени в студиото от фотограф Мария Немска, не могат да бъдат използвани с
комерсиални цели – телевизионни и печатни реклами, участия в конкурси, букове на модни агенции и др.
•
Снимането в студиото с мобилни устройства е абсолютно забранено.

Дата: .............................
Гр. ................................

ДЕКЛАРАТОР: 1................................
2................................

1

