GIẤY CHO PHÉP CÁ NHÂN
Nay tôi cho phép đại học University of Washington (UW) cũng như các bên được đại học ủy quyền và cấp phép được
chụp hình/quay video về tôi và thu âm giọng nói của tôi. Tôi cho phép UW sử dụng các hình chụp, đoạn video và
đoạn thu âm cũng như hình ảnh, tên và giọng nói của tôi như sau:
• Cách thức sử dụng có thể bao gồm việc sao lại, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh, trưng bày và biểu diễn.
• Hình thức sử dụng có thể dưới dạng tổng hợp hay được điều chỉnh và có thể thông qua bất kỳ phương tiện
truyền thông nào, dù là phương tiện hiện được biết đến hoặc sẽ được phát triển sau này, kể cả (mà không
giới hạn ở) báo chí, truyền hình, radio, mạng World Wide Web và các phương tiện truyền thông xã hội.
• Việc sử dụng là có thể cho bất kỳ mục đích nào trên toàn cầu và vĩnh viễn, bao gồm (nhưng không giới hạn
ở) việc giáo dục, thương mại, quảng cáo và khuyến mãi.
Ngoài ra tôi công nhận rằng tôi sẽ không được thù lao cho những trường hợp sử dụng này và rằng UW có độc quyền
sở hữu tất cả các hình ảnh, đoạn video và đoạn thu âm cũng như bất kỳ tác phẩm phái sinh nào được tạo ra bắt
nguồn từ chúng. Tôi từ bỏ quyền xem xét hoặc đồng ý trước khi họ sử dụng bất kỳ tác phẩm trên giấy hay điện tử
nào. Tôi miễn trách nhiệm cho UW cũng như các bên được đại học ủy quyền và cấp phép khỏi bất kỳ yêu cầu nào
có thể phát sinh từ các trường hợp sử dụng này, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các yêu cầu bồi thường vì bị nói
xấu hoặc vi phạm quyền riêng tư, quyền tinh thần, quyền nhân thân hay bản quyền.
Giấy Cho Phép này có giá trị ràng buộc đối với tôi, những người kế thừa, người được ủy quyền và quỹ di sản của tôi.
Đại học UW không buộc phải sử dụng bất kỳ quyền nào được cho phép theo Giấy Cho Phép này. Giấy Cho Phép
này thể hiện toàn bộ sự thỏa thuận giữa hai bên.
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