ACORD PENTRU FOLOSIREA IMAGINII
de completat de către model
Conform înțelegerii anterioare a părților inclusă în scris în prezentul document, Subsemnata (Nume
și prenume) ……………………………………………….....................
Nr și serie CI……………………………………………………………………………………….
Autorizez în mod expres, conform condițiilor definite în cadrul prezentului document, societatea
L’Oréal România SRL (înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6064/1997, având codul
unic de înregistrare 9638038, cu sediul social situat în București, sector 1, Calea Floreasca, nr.169,
corp A, etaj 6, Floreasca Business Park) inclusiv filialele acesteia care fac sau care vor face parte
din Grupul consolidat L’Oréal, mai ales în contul mărcii sale L’Oréal Professionnel (denumită în
continuare « L'ORÉAL »), să exploateze, dacă este cazul, în baza autorizației și cesiunii acordate
unui terț, imaginea mea, astfel cum este stabilită în fotografie (fotografii) /video (video-uri)
(denumit/ă în continuare « fotografie (fotografii)/video (video-uri), realizate în momentul
participării mele la concursul «L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy România 2018».
Termenul de imagine este considerat că acoperă toate atributele personalității mele care includ în
special imaginea mea fixă sau mobilă, portretul meu, silueta mea, vocea mea, numele și prenumele
meu, semnătura mea.
•

•

Autorizez în mod expres, conform condițiilor definite în cadrul prezentului document,
societatea L'ORÉAL, să exploateze orice comentariu, opinie, interviu, scris și în general,
orice text pe care îl voi realiza în cadrul participării mele la concursul «L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy România 2018».
Cesionez societății L'ORÉAL, cu titlu gratuit și exclusiv, pentru întreaga lume și pe o durată
de 5 ani, drepturile de exploatare (dreptul de reproducere, de reprezentare și de adaptare)
atașate imaginii mele, astfel cum este stabilită în fotografie (fotografii) /Video (video-uri,
și/sau privind orice comentariu, opinie, interviu, scris și în general, orice text pe care îl voi
realiza în scopuri promoționale, în orice scopuri de comunicare internă și/sau externă, mai
ales instituțională și/sau comunicare corporate, precum și în orice scopuri de relații publice
și de presă și/sau arhivă și/sau de formare, mai ales pe următoarele suporturi de difuzare:

- AFIȘARE, în orice format, în cantități nelimitate;
- PRESĂ, număr de apariții nelimitate;
- EDITARE, număr de publicații nelimitate, mai ales editare pentru comunicare internă inclusiv
forța de vânzare și rețeaua de distribuție (saloane partenere, agenți etc.), evenimente, afișe pentru
congrese, saloane, standuri; comunicare BtoB, în presa profesională, pentru un număr de apariții
și/sau cantități nelimitate;
- DIGITAL, inclusiv toate rețelele intranet, Internet (inclusiv toate site-urile de internet ale
grupului L'ORÉAL, filialelor sale și distribuitorilor), podcasts, bloguri, vloguri, toate rețelele de
socializare (în special Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest etc.), site-uri de partajare video,
Internet mobil, inclusiv 3G, 4G, MMS, video, pop ups, e-mailuri, newsletter, orice videograme,
tablete, cititor numeric portabil, telefonie mobilă, aplicații mobile, material interactiv; precum și în
orice loc public, atât în domeniul comercial precum și în domeniul necomercial, congrese, saloane,
show-uri; în circuitele închise sau în rețea sau izolate în locurile de vânzare și/sau publice;

- SUPORTURI DE RELAȚII PUBLICE & PRESĂ, orice suport de relații publice și presă
indiferent de formă, cantitate și mijloace și mai ales dosar de presă, comunicate de presă etc.;
- RADIODIFUZIUNE , indiferent de modalitatea de difuzare, un număr nelimitat de difuzări;
- DIFUZARE TV, indiferent de modalitatea de difuzare, un număr nelimitat de difuzări;
- CINEMA, orice săli și circuite de distribuție cinematografice, un număr nelimitat de difuzări;
- VIDEOGRAME, în cantități nelimitate;
- SUPORTURI DE FORMARE orice suport de formare indiferent de formă, cantitate și mijloace.
Această autorizație dă dreptul societății L'ORÉAL să aducă la forma inițială a imaginii mele, a
comentariilor, opiniilor, interviurilor, scrise și în general, a oricărui text direct sau prin intermediul
unui terț, orice modificare, adăugare, suprimare, reîncadrare, dublare etc., pe care le va considera
utile, sub rezerva că acest lucru să nu aducă atingere atributelor personalității mele.
De asemenea, fotografia (fotografiile)/video-ul (video-rile) va putea (vor putea) fi însoțită (însoțite)
de orice legendă, comentarii și/sau ilustrații, respectând personalitatea mea.
Această autorizație este permisă fără limite în ceea ce privește numărul de reproduceri, reprezentări
și adaptări realizate.
Orice materiale realizate în cadrul prezentei autorizații vor rămâne în proprietatea exclusivă a
societății L'ORÉAL.
Recunosc că retragerea fotografiei (fotografiilor)/Video-ului (video-urilor) care reproduc imaginea
mea pe rețelele de socializare și site-urile de partajare ale societății L'Oréal Professionnel și/sau
Grupului L'ORÉAL (în special Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr etc.) poate fi dificilă, și
accept astfel ca fotografia (fotografiile)/Video-ul (video-urile) să poată fi păstrat/ă (păstrate) pe
rețelele de socializare și site-urile de partajare în cauză, astfel cum a/au fost inițial postată/ postate,
sub rezerva că societatea L'ORÉAL se angajează să nu le posteze din nou sau să autorizeze terții să
posteze din nou fotografia/ fotografiile/video-ul (video-urile) după expirarea duratei prevăzute mai
sus.
•

Mă angajez să păstrez cu strictețe confidențialitatea conținutului prezentului acord precum și
a tuturor informațiilor, indiferent de natura acestora obținute cu ocazia execuției acestuia.

Dacă o stipulare oarecare din prezentul document va fi declarată nulă sau inaplicabilă de orice
jurisdicție sau printr-o decizie definitivă, aceasta va fi considerată nescrisă și toate celelalte stipulări
vor rămâne pe deplin în vigoare.
Orice litigiu privind prezentul acord, interpretarea sau execuția acestuia, va fi de competența
exclusivă a instanțelor competente.
Prezentul acord este supus în mod expres dreptul român.
Nume și prenume

Pentru L'ORÉAL

Semnătură precedată de mențiunea scrisă de mână ” Îmi exprim acordul după citirea documentului”.
Nota privind prelucrarea datelor personale
Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate în temeiul prezentei autorizații sunt destinate
exclusiv societății L'ORÉAL în scopul implementării acesteia și desfășurării concursului « L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy România 2018». Concursul include publicarea pe pagina de
internet a fotografiei dumneavoastră însoțita de numele și prenumele dumneavoastră, publicarea pe
pagina de internet oficială a brand-ului L’Oréal Professionnel a pozei dumneavoastră, publicarea
pozei dumneavoastră în materialele tipizate aferente concursului.
Aveți dreptul să accesați datele și să obțineți o copie, să rectificați datele dacă sunt incorecte sau
incomplete; să mutați datele într-o altă bază de date, să cereți ștergerea datelor sau restricționarea
prelucrări acestora, să depuneți plângerea în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal sau să vă adresați instanțelor de judecată.
Veți putea exercita aceste drepturi în orice moment adresând un e-mail la oricare din următoarele
adrese de email: colourtrophy@loreal.com sau dpo.ro@loreal.com.
Document întocmit în două exemplare originale.

