سند شخیص ترک ادعا

•
•
•

ن
ن
منصوبت و صاحبان مجوز از سوی آنها اجازه یم دهم که از من عکس یا فیلم گرفته و یا صدای من را
واشنگت (،)UW
من بدینوسیله به دانشگاه
ن
ضبط نمایند .من به  UWاجازه یم دهم که از این تصاویر ،فیلم ها و موارد ضبط شده و نی تصویر ،نام و صدای من در کاربردهای زیر استفاده
کند:
ن
استفاده یم تواند شامل بازآفرین ،توزی ع ،کارهای ثانوی و فریع ،نمایش و اجراء باشد.
ن
کین یا اصالح یافته و در هر رسانه ،شناخته شده در زمان حاض یا هر رسانه ای که آینده ایجاد خواهد
استفاده یم تواند در فرم ها و شکل های تر ی
شد ،شامل ویل نه محدود به روزنامه ها ،تلویزیون ،رادیو ،اینینت و رسانه های اجتمایع باشد.
استفاده یم تواند برای هر منظوری در اقیص نقاط جهان و برای هر مدت ن
زمان ،شامل ویل نه محدود به آموزش ،تجارت ،تبلیغات و تروی ج باشد.
ن
همچنت تأیید یم کنم که بابت هیچکدام از این استفاده ها حق الزحمه ای به من تعلق نخواهد گرفت و  UWمالک انحصاری تمام حقوق
من
ن
قانون مربوط به تصاویر ،فیلم ها و موارد ضبط شده و کارهای ثانوی و فریع تهیه شده از آنها یم باشد .من حق برریس یا تأیید موارد استفاده در
نسخ چان یا الکیونییک را نخواهم داشت .من بدینوسیله تأیید یم نمایم که در دعوی های احتمایل ی
نایس از این استفاده ها ،شامل ویل نه محدود
ی
ن
منصوبت و
کن رایت،UW ،
به ادعای هتک حرمت یا زیر پا گذاشته شدن حریم خصویص ،یا تخیط از موازین اخالق یا حقوق انتشار تبلیغات یا ی
میی و مصون حفظ نمایم.
صاحبان مجوز از سوی آنها را ی
ن
ن
ن
مسئولت ماترک من الزم االجرا خواهد بود UW .هیچ اجباری در استفاده از حقوق ارائه شده در
منصوبت و
وارثت،
این سند ترک ادعا برای من،
ن
طرفی یم باشد.
این سند ترک ادعا ندارد .این سند ترک ادعا بیانگر کامل درک و تفاهم
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