ACORD PENTRU EXPLOATAREA UNEI LUCRĂRI
Conform înțelegerii anterioare a părților inclusă în scris în prezentul document,
subsemnata/ul............................................................………….. CI serie............ nr........................
autorizez în mod expres prin prezenta 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, care
acționează atât în numele său cât și în numele și contul filialelor sale (denumită în continuare «
L'ORÉAL »):
să reprezinte, să reproducă, să modifice și să difuzeze lucrarea în cadrul concursului L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy România 2018 (denumită în continuare « Lucrare»)
Această utilizare este autorizată în orice scopuri de comunicare internă sau externă, corporate sau
financiară, de publicitate și promovare, precum și în orice scopuri de relații publice și scopuri
istorice sau de arhivă ale Grupului L’Oréal sau filialelor sale, produselor și/sau mărcilor sale, și mai
ales pe următoarele suporturi:
•
•
•
•

•
•

Afișaj în orice format, în cantitate nelimitată,
Presă, număr de apariții nelimitate,
Editare, număr de publicații nelimitate,
Digital, indiferent de site/sau de suport, inclusiv toate rețelele de Internet, Intranet, podcasts,
bloguri, vloguri, site-uri de partajare de video, Internet mobil, toate rețelele de socializare (și
mai ales Facebook, Instagram, Twitter, Youtube sau Dailymotion) etc.
Am fost informat că aceste rețele de socializare sunt platforme care aparțin terților și în
consecință difuzarea și utilizarea Fotografiei mele sau a mărturiei mele pe aceste rețele de
socializare vor fi guvernate de condițiile de utilizare stabilite de acești terți.
pe orice alt suport de publicitate (mai ales prin publicitate la locul de vânzare și asupra
produselor marca Grupului L’ORÉAL)
pe orice suport de formare, orice suport de formare indiferent de formă, de cantitate și de
mijloace. (denumite în continuare « Suporturi »).

Această autorizare dă dreptul societății L’ORÉAL și/sau oricărui prestator care acționează la
cererea sa, să aducă la fixarea inițială a lucrării precum și la adaptarea sa, orice modificare,
adăugare (pentru orice legende, comentarii, texte, lucrări, ilustrații etc.) sau suprimare, pe care
L’ORÉAL le va considera utile, sub rezerva respectării dreptului meu moral.
Această cesiune implică de asemenea autorizarea utilizării mai multor versiuni sau declinări și
adaptări realizate plecând de la lucrare, sub rezerva respectării dreptului moral al ARTISTULUI. Se
stabilește că L’ORÉAL își rezervă dreptul de a cita sau nu, numele meu în momentul comunicărilor
privind lucrarea.
Garantez de asemenea societății L’ORÉAL exploatarea liberă și netulburată a lucrării.
Această autorizare privind lucrarea este permisă cu titlu gratuit pe o perioadă de 5 ani de la prima
difuzare pe unul dintre suporturi, în întreaga lume, fără limite în ceea ce privește numărul, și
eventual în extras.
Cunosc că raportul anual al grupului L’ORÉAL este accesibil pe Internet pe o durată nelimitată.

Recunosc că retragerea materialului de comunicare care reproduce lucrarea de pe rețelele de
socializare și site-urile de partajare ale Grupului L’ORÉAL (în special Facebook, Instagram,
Pinterest, Tumblr etc.) poate fi dificilă, și accept astfel că acest material de comunicare să poată fi
păstrat pe rețelele de socializare și pe site-urile de partajare în cauză, astfel cum a fost postat inițial
sub rezerva ca L’ORÉAL să se angajeze să nu posteze din nou sau să autorizeze terții să posteze din
nou materialul de comunicare după expirarea duratei prevăzută mai sus.
Recunosc că am fost informat că aceasta autorizare va fi făcută societăți L’ORÉAL care va avea în
consecință acces la datele mele.
□ Îmi exprim acordul
Nume

, Prenume

Semnătură :
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.

