ДОКУМЕНТ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ ТА ЗГОДА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – НА ВИКОРИСТАННЯ
ЗОБРАЖЕННЯ ТА УСНОГО ІНТЕРВ’Ю
Цим я надаю свою згоду ТОВ „Монсанто Україна”, 101-А вулиця Володимирська, К иїв 01033,
Україна, його дочірнім підприємствам, пов'язаним компаніям, афільйованим компаніям,
агентствам, правонаступникам (разом “Монсанто”) право, без обмежень, на збір, зокрема за
допомогою відео-зйомки, на володіння, користування або розпорядження, а також на
опублікування, показ або відтворення мого ім’я та прізвища, зображення та/або голосу, в тому
числі будь-яких заяв, що я зробив, мого міста/селища та країни проживання та іншої
персональної інформації про мене (у тому числі будь-якої інформації, щ о може вважатися
конфіденційними персональними даними відповідно до національного законодавства, як
наприклад моя раса або національна приналежність, фізичне або психічне здоров’я та/або
релігійні переконання), що міститься в усіх без винятку джерелах інформації, в яких має місце
зображення моєї особи або які я надав за допомогою відео або аудіозапису або як викладено
нижче у цьому документі або в додатках до цього документу у зв’язку зі Внутрішніми та
Зовнішніми Цілями („Джерела Інформації”).
Як вказано нижче, я надаю Монсанто свою згоду використовувати Джерела Інформації на
необмежений строк у будь-якій країні світу:
•

у межах Монсанто, включаючи будь-яку внутрішню мережу Монсанто (тобто внутріш ню
мережу Інтернет-сайту Монсанто) для цілей підготовки та навчання, просування
Монсанто та її продукції та послуг в рамках Монсанто (“Внутрішні Цілі”); та/або
• у рекламних проспектах, рекламі і рекламній продукції, каналах маркетингу соціальних
мереж, оголошеннях та/або на будь-яких зовнішніх або Інтернет-сайтах Монс анто д ля
цілей просування продуктів і послуг Монсанто (“Зовнішні Цілі”).

Я погоджуюсь, щ о фотографії та/або відео відповідно до цього документу є власністю
Монсанто у всьому світі та на необмежений строк і я погоджуюсь вчинити подальші дії, які
можуть бути необхідними для виконання цього документу.
Я також погоджуюсь, що Монсанто може вносити незначні стилістичні поправки д о бу дь -яких
рекламних проспектів, реклами та рекламної продукції, каналів маркетингу соціальних мереж,
оголошень та/або інших ресурсів, що у яких містяться Джерела Інформації, які (поправки)
істотно не змінюють оригінальне значення.
Цим я, гарантуючи наявність у мене права власності, передаю на користь Монсанто (ш лях ом
цієї передачі прав, які наявні або які можуть з’явистись в майбутньому) усіх майнових прав
інтелектуальної власності, що стосуються Джерел Інформації разом з усіма без винятку
правами, що я маю зараз або можу мати в подальшому у зв’язку з Джерелами Інформації
(включаючи без обмежень усі права стосовно виконання); і я підтверджую: (i) що Джерела
Інформації не містять жодних порушень авторських прав чи інших прав інтелектуальної
власності будь-якої іншої особи; а також (ii) я погоджуюсь не вчиняти дій, спрямованих на
притягнення Монсанто до відповідальності за порушення авторських прав або інших прав
інтелектуальної власності у зв’язку із використанням Монсанто Джерел Інформації, коли така
відповідальність може стати наслідком дій, позовів, претензій, вимог та вимог про
відшкодування шкоди, що заявлені із зловживанням правами.
Я також погоджуюсь на збір, використання, збереження, розкриття, експортування та передачу
моїх персональних даних (у тому числі будь-якої конфіденційної персональної інформації, щ о
стосується мого здоров’я, раси, національної приналежності, релігійних переконань або інш ої
інформації, яку я погоджуюсь надати), які містяться у Джерелах Інформації, із країни мого
проживання до: (i) [Monsanto Europe SA/NV (Бельгія) та/або Monsanto International SARL]
(Швейцарія) і Monsanto Company (США) для використання як частини Внутрішніх і Зовнішніх
Цілей цими організаціями; та/або (ii) підприємствами, що не належать до Монсанто, коли це
необхідно для Внутрішніх і Зовнішніх Цілей (у відповідних випадках), і відповідно до Вашої
згодою нижче], які можуть бути опубліковані та дозволяти ідентифікувати мою особу у будь-якій
країні світу для рекламних цілей, зазначених вище. Я усвідомлюю, що не у всіх юрисдикціях

передбачені права на захист персональних даних, які відповідають тим, що діють у моїй країні ,
але Монсанто буде вживати розумних заходів для захисту моїх персональних даних у
відповідності із національним законодавством під час обробки такої персональної інформації.
При цьому я надаю свою однозначну згоду на передачу моїх персональних даних до усіх країн,
у тому числі до тих, в яких може не забезпечуватись належний захист персональних даних.
Мені відомо, що канали соціальної мережі є каналами загального користування і що Джерела
Інформації, розміщені на таких каналах для Зовнішніх Цілей, доступні будь-яким третім особам
і можуть бути завантажені і в подальшому передані такими третіми особами без повідомлення
Монсанто і без здійснення з боку Монсанто контролю за такою обробкою/подальшим
використанням і я надаю свою згоду, усвідомлюючи цю обставину.
Мене повідомлено про моє право скасувати/відкликати цю згоду в будь-який час в письмові й
формі шляхом простого запиту до emea.datasubjectsrights@monsanto.com, у випадку чого
Монсанто не буде надалі обробляти Джерела Інформації (повністю або частково) у тій мірі, в
якій містяться мої персональні дані і їх обробка є незаконною без моєї згоди. Однак мені
відомо, що це не буде застосовуватись до надрукованих і паперових матеріалів, що вже
поширені. Крім того, мені відомо, що у мене є право на доступ і на отримання копій Джерел
Інформації у тій частині, що містить мої персональні дані (або в інших випадках якщо це
передбачено законодавством) за письмовим запитом до Монсанто.
Цим я підтверджую, що я є повнолітньою та дієздатною особою; що я прочитав або мені бу ло
прочитано цей документ до його підписання; і я повністю обізнаний з ним і розумію його зміст
та усвідомлюю, що Монсанто буде покладатись на згоду, що надана мною у цьому документі.
Цим я погоджуюсь на використання Джерел Інформації лише для Внутрішніх Цілей
Цим я погоджуюсь на використання Джерел Інформації для Внутрішніх і Зовнішніх Цілей
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