Souhlas
s pořízením a užitím záznamu

Já, ......................................... nar. .................., trvale bytem………………………............................,
...............................................e-mail ......................................................................................... uděluji
tímto dobrovolně bezplatný a výhradní souhlas spolku My Street Films, z.s., se sídlem: Ostrovní
126/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 046 75 843 (dále jen „MSF“), s tím, aby dne .....................
v ........................................................ prostřednictvím jím pověřené osoby pořídil obrazový, zvukový
a/nebo zvukově obrazový záznam (dále jen společně jako „záznam“), a tímto způsobem zachytil
moji podobu, můj hlas a další v úvahy připadající prvky a projevy mé osobnosti.
Jsem srozuměn/a a souhlasím s tím, že MSF je oprávněn pořízený záznam zařadit
do vznikajícího audiovizuálního díla ...............................................................................................
(dále jen „Film“) a v jeho rámci nebo i jinak v souvislosti s ním (např. pro účely propagace Filmu)
jej užívat všemi v úvahu připadajícími způsoby a v neomezeném rozsahu, s tím, že tento souhlas je
udělen jako zásadně opravňující a umožňující MSF oprávnit k užití záznamu rovněž jakékoliv třetí
osoby určené MSF.
Jsem srozuměn/a a souhlasím s tím, že MSF je oprávněn v záznamu činit jakékoliv úpravy
a retuše (formou, střihu, korekce barev, úpravy zvuku, přidáním hudebního podkresu, mluveného či
textového komentáře atd.), a záznam v původní i v takto zpracované podobě užít ve výše uvedeném
rozsahu (ve Filmu i mimo něj) i ve spojení/v souboru s jinými autorskými díly, záznamy a dalšími
prvky. MSF je oprávněn společně s užitím záznamu užít v analogickém rozsahu i moje jméno,
příjmení a adresu.
Beru na vědomí, že pokud jde o údaje, které poskytuji v rámci tohoto formuláře, jsou
poskytovány pouze za účelem prokázání udělení a využití mého výše uvedeného souhlasu,
a nebudou nad tento rámec dále zpracovávány. V této souvislosti beru na vědomí, že mám práva dle
zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že mám právo
přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných
osobních údajů atd. V případě pochybností o dodržování povinností MSF se mohu obrátit na MSF.
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Od účinnosti Nařízení o ochraně
osobních údajů (25. 5. 2018) mám práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo
na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz
údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení
mám rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování
a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně
profilování. Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování se mohu obrátit na správce na adresu
info@mystreetfilms.cz
V ............................... dne ................................
………………………………
vlastnoruční podpis

