Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Bildern auf zwei Websites und für
eine Postkartenaktion

Hiermit erkläre ich/ wir
[Name, Vorname, Adresse, weitere Unterzeichnende: s.u.], dass ich/
wir damit einverstanden bin, dass meine/ unsere beim vom Sächsischen Flüchtlingsrat e.V. (SFR)
und von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ausgeschrieben Malwettbewerb
eingereichten Bilder auf den Internetseiten von SFR und GEW (www.sfrev.de / www.gewsachsen.de / www.gew.de) veröffentlicht werden und in den sozialen Netzwerken verbreitet
werden, hier insbesondere Facebook. Ebenso stimme ich zu, dass mein/ unser Bild für die in der
Wettbewerbsausschreibung beschriebene Postkartenaktion verwendet wird.
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
widerrufen werden.
Die Betreiber*innen und Verantwortlichen der oben genannten Website haften nicht dafür, dass
Dritte ohne Wissen der Betreiber*innen oder der Verantwortlichen den Inhalt der genannten
Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder
Kopieren der Bilder.
Die Betreiber*innen und Verantwortlichen sichern zu, dass ohne Zustimmung des/ der
Unterzeichnenden Rechte an den in das Internet eingestellten Bildern nicht an Dritte veräußert,
abgetreten usw. werden.

______________________________
Ort/Datum/Unterschrift
Weitere Unterzeichnende [Name, Vorname, Adresse, Unterschrift]:

فرم رضایت نامه برای مجوز در معرض عموم قرار گرفتن تصاویر آثار هنری بر روی دو صفحه ی
اینترنتی و کارت پستال
اینجانب،ما ) ---------------------------------------------------------------------------------------نام خانوادگی ،نام،
نشانی پستی ،سایر مشخصات( موافقت خود را اعلم میدارم ،آثاری که برای شرکت در مسابقه ی نقاشی در اختیار مرکز
مشاوره پناهنده گی ساکسن و اتحادیه ی علم و تربیت قرار دادهام به منظور استفاده در صفحات اینترنتی و شبکه ی مجازی
فیسبوک در معرض دید عموم قرار گیرند .همچنین موافق هستم که اثر من یا ما برای چاپ کارت پستال مورد استفاده قرار گیرد
)Internetseiten von SFR und GEW (www.sfrev.de / www.gew-sachsen.de / www.gew.de

آگاه هستم که برای استفاده از تصویر آثار ،به من هیچگونه مبلغی پرداخت نخواهد شد
این مجوز بدون محدودیت زمانی واگذار میشود و فقط در صورت وجود دلیل خاص مورد بازنگری قرار میگیرد
اداره کننده گان و صاحبان صفحات اینترنتی ذکر شده هیچ گونه ضمانتی در مورد استفاده یا سوءاستفاده ی شخصی سوم از
تصاویر به طور مثال کپی کردن یا دانلود تصاویر را نمیدهند
اداره کنندگان و صاحبان صفحات اینترنتی ضمانت میکنند که بدون اطلع و موافقت صاحبان آثار ،حقوق مادی و معنوی
کارها را محفوظ بدارند و به شخص سوم واگذار نکند

____________________________
مکان ،تاریخ و امضاء
سایر مشخصات :نام خانوادگی ،نام ،نشانی پستی ،امضاء

