VRIJWARINGSFORMULIER

Voornaam Kind:
Leeftijd Kind:
Bijnaam Kind (optioneel):

Voor de "CN Vlog It!"-promotie 2017 ("Promotie")
Turner Broadcasting System Europe Limited (“Promoter”)
Naam Ouder/Verzorger:
E-mail Ouder/Verzorger:
Telefoonnr. Ouder/Verzorger:
Datum:_______________________

Voordat Promotor het ingestuurde filmpje van het Kind (de "Inzending") kan accepteren als geldige Promotie-inzending, dient
de Ouder/Verzorger van het Kind toestemming te geven.
Overeenkomstig de voorwaarden van de Promotie dienen de voornaam, bijnaam (indien van toepassing), leeftijd en Inzending
van het Kind (het "Deelnamemateriaal") te worden verstrekt bij de deelname.
Door dit vrijwaringsformulier te ondertekenen en aan Promotor te retourneren, verklaart Ouder/Verzorger:
1.

de Ouder/Verzorger te zijn van het Kind dat deelneemt en dat, met uitzondering van de Ouder/Verzorger, de enige
persoon is die in de Inzending in beeld komt;

2.

de Officiële Regels van de Promotie te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan en akkoord te gaan met de
verwerking van het Deelnamemateriaal voor de uitvoering van de Promotie, in overeenstemming met het Privacybeleid;

3.

dat er geen geldelijke vergoeding van Promotor kan worden gevorderd voor het gebruik van het Deelnamemateriaal
zoals hierboven beschreven;

4.

het recht en de bevoegdheid te hebben om Promotor het volledige gebruiksrecht op het Deelnamemateriaal, zoals
hierboven beschreven, te verlenen en dat noch met de Inzending, noch met de inhoud daarvan de rechten van derden
worden geschonden;

5.

dat hij of zij, na zorgvuldige overweging, waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij worden bevestigd, Promotor het
onherroepelijke recht geeft om:
a.

de Inzending op welke wijze dan ook te gebruiken en te benutten, in alle media, technologieën en vormen (reeds
bekend of later ontworpen), over de hele wereld, voor onbepaalde tijd, op de wijze zoals beschreven in dit
Vrijwaringsformulier;

b.

de indeling van de Inzending te wijzigen, te bewerken of aan te passen en om afgeleide werken te maken van de
Inzending, waarbij de rechten die middels dit formulier worden verleend ook van toepassing zullen zijn op
dergelijke afgeleide werken;

c.

het Deelnamemateriaal te publiceren op zijn websites, inclusief op de videogalerij van de Website (beide termen
zoals gedefinieerd in de Officiële Regels) en op de officiële YouTube-pagina's van Cartoon Network.

6.

dat Promotor geen enkele verplichting heeft om het Deelnamemateriaal te gebruiken of te publiceren;

7.

geen claims of vorderingen tegen Promotor te zullen indienen en geen juridische stappen tegen Promotor te zullen
ondernemen in verband met het gebruik van het Deelnamemateriaal of anderen over te halen of toe te staan om dat te
doen;

8.

Promotor te zullen vrijwaren van en verdedigen tegen elke aansprakelijkheid en elk verlies, inclusief, zonder beperking,
de redelijke juridische kosten die ontstaan uit of verband houden met dit Vrijwaringsformulier;

9.

dat op dit Vrijwaringsformulier het recht van Nederland en België van toepassing is.

GETEKEND VOOR AKKOORD:
Handtekening Ouder/Verzorger:

Datum:

Handtekening:
Datum:
Namens Turner Broadcasting System Europe Limited
Pagina 1 van 1
3109201.1

