Zasady przesyłania zdjęć do portalu Wedding Dream

Celem akcji jest stworzenie bazy fotografii o tematyce ślubnej, które mogą zostać wykorzystane przez
portal Wedding Dream i powiązane z nim kanały social media, prowadzony przez Izabelę JanachowskąJabłońską (dalej zwany Portalem).
W akcji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne.
Zainteresowany (zwany dalej Autorem) może przesłać na adres sluby@weddingdream.com
maksymalnie 10 zdjęć w maksymalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px (ewentualnie o maksymalnym
rozmiarze pliku 2 MB) o tematyce ślubnej (dalej zwany Zdjęciem).
1.

Przesyłając zdjęcie Autor oświadcza, że:
- przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych do Zdjęcia oraz jest
uprawniony do udzielenia licencji w zakresie określonym w niniejszych Zasadach,
- w przypadku wystąpienia przeciwko Portalowi przez osobę ̨ trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszeniem jej praw do Zdjęcia lub wizerunku, Autor zaspokoi wszelkie
roszczenia tej osoby i zwolni Portal z odpowiedzialności oraz ze wszelkich świadczeń́ z tego
tytułu,
- posiada zgodę ̨ osoby/osób widocznych na zdjęciu na wykorzystanie i rozpowszechnianie
jej/ich wizerunku w pełnym zakresie objętym umową licencyjną zawartą na podstawie
niniejszych Zasad.

2.

Z chwilą przesłania Zdjęcia przez Autora, udziela on Portalowi przenaszalnej, bezpłatnej i
nieograniczonej, w tym czasowo i terytorialnie, licencji, na mocy której Portal otrzymuje zgodę ̨ na
bezpłatne korzystanie z przesłanego Zdjęcia oraz utrwalonego na nim wizerunku Autora i/lub osób
trzecich, bez jakichkolwiek ograniczeń́, w tym bez ograniczeń́ czasowych i terytorialnych, na
wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności obejmujących:
-

utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie
i na jakimkolwiek nośniku),

-

wprowadzanie do obrotu,

-

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć ́ dostęp do
utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w tym poprzez udostępnianie w Internecie na portalu Wedding Dream oraz
powiązanych z Portalem kanałach social media, takich jak Instagram, Facebook, kanał
Youtube,

-

publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie,

-

używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych,

-

nagrywanie i utrwalanie za pomocą ̨ wszelkiej techniki na każdym nośniku materialnym,

-

wielokrotne zapisywania w pamięci wszelkich nośników informacji, w tym za
pośrednictwem Internetu lub baz danych,

-

wprowadzenie do pamięci komputera w celu przygotowania do udostępnienia/
rozpowszechnienia.

-

wprowadzenia
sieciowych.

do
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3.

Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Autora i/lub osób trzecich obejmuje także
wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę,
opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego
medium na potrzeby publikacji.

4.

Przeniesienie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, oraz wszelkich praw z nim
związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga uprzedniej zgody Autora na taką czynność i
następuje nieodpłatnie.
Przetwarzanie danych

1.

Administratorem danych osobowych Autora jest Portal, tj. Wedding Dream – Izabela
Janachowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płowieckiej 1.

2.

Dane osobowe Autora będą ̨ przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisach prawa.

3.

Portal będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w
tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

4.

W przypadku i na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Autor ma
prawo do:
- uzyskania dostępu do swoich danych,
- sprostowania swoich danych,
- usunięcia swoich danych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie
prawnej w postaci uzasadnionego wymogów administratora,
- przenoszenia swoich danych.

5.

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować ́ do
Portalu na adres: Wedding Dream – Izabela Janachowska-Jabłońska, ul. Płowiecka 1, 04-501
Warszawa.

6.

Niezależnie od powyższego Autorowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa UODO (na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

