Декларация за информирано съгласие
“13teen18teen” е фотографски проект на Любомир Любенов (h=p://www.lyubenov.com). Този проект е некомерсиален, което означава че не се заплаща,
когато има одобрен кандидат за него и е част от желанието ми да има повече професионална фотография от периода “не ме снимай”! :) Накратко, целта на
проекта е да направим няколко професионални портретни снимки (кратка фотосесия) за спомен от тийнейджърските години на Вашето подрастващо дете.
Повече за проекта, можете да намерите на адрес h=p://13teen18teen.com/about Заснемането представлява портретно снимане, чрез дигитална или
филмова камера с допълнително осветление и се осъществява на обществено място. Заснемането на лица под 18 годишна възраст се осъществява само,
чрез подписана настоящата декларация от родител или настойник на детето, същият може да присъства по всяко време на снимките, като осъществява
съответния родителски контрол.
Настоящата декларация за информирано родителско съгласие цели да гарантира спазването на правата на детето и родителите/настойниците/
попечителите му по време на провеждане на фотозаснемане по проект “13teen18teen”
ЛИЧНИ ДАННИ: Съгласно регламента за лични данни, информацията, която предоставяте, ще се счита за строго конфиденциална. Посочената лична
информация се използва единствено за целите на самата декларация, а именно информирано съгласие на родители за заснемане на техните деца. За
допълнително сигурност, събраните данни от настоящата декларация, не се предоставят на трети лица и не се съхраняват допълнително в дигитален
вариант.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
/име, презиме, фамилия на декларатора/

родител/настойник на ………….………………………..………………………………………………………………………………………………………
/име, презиме, фамилия на детето/

Телефон (мобилен телефон): …………………………………………….….. E-mail адрес: ……………….………………………………………

Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си за следното:
1. Информиран/на съм и давам съгласието си, детето ми ще бъде заснето, във връзка с фотографски проект
“13teen18teen”.
ДА / НЕ
2. Запознат съм с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Запознат съм, че участниците (или
техните законни представители) имат право да използват заснетите снимки само за лични цели.
ДА / НЕ
3. Съгласен/на съм, личните данни, предоставени от мен доброволно в настоящата декларация, да бъдат съхранявани.
ДА / НЕ
4. Съгласен/на съм, да получавам информация, въпроси и обратна връзка, на телефон и email, предоставени в
настоящата декларация.
ДА / НЕ
5. Информиран/на съм за мястото на провеждане на фотосесията. В случай че е необходимо да се използва градски или
друг вид транспорт, ще осигуря лично безопасното транспортиране на детето до мястото на провеждане на снимките.
ДА / НЕ

Място и дата:

Декларатор:
/подпис/

