Pagtugot sa Paggamit sa mga Litrato
Alang sa tanang mga litrato o audiovisual production nga gisumiter para idugang sa tinuig nga
kasaysayan, ang tag-iya sa mga litrato o sa audiovisual production mokompleto niini nga porma ug
mohatag niini ngadto sa tawo nga gitudlo sa pagkolekta sa kasaysayan.

Mga Termino, mga Kondisyon, ug Pag-uyon sa Tag-iya

Ako, ang nagpirma sa ubos, ang nagbuhat ug tag-iya sa (ang “Tag-iya”) mga litrato ug sa audiovisual production nga makita diha sa
seksyon sa ubos sa “Lista sa Gisumiter nga mga Litrato” (ang “Mga Litrato”).
Pinaagi niini ako mohatag sa Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ug sa mga kauban niini
(ang tanan, “COP”) usa ka libre nga royalty, tibuok kalibutan, walay limit, nonexclusive, dili mahunong, lisensya nga walay katapusan
ug pagtugot nga libre sa paggamit sa mga Litrato, lakip sa katungod sa pagpakopya, pag-apud-apod, pagpaabang, pagpahulam,
pagpasundayag, pagpakita, pagsibya, pagsulti ngadto sa publiko, pag-crop, pag-edit, pag-usab, pagpahaum, pag-andam sa
gikopya nga mga trabaho, ug dili ba paggamit sa mga Litrato, sa kinatibuk-an o bahin lang niini, sa bisan unsa ug tanang media, sa
dili limitado nga gidaghanon, ug pinaagi sa bisan unsa ug sa tanang paagi nga nahibaloan karon o pagahimoon sa umaabut, uban sa
katungod sa gawasnong paghatag sa uban og lisensya sa pagbuhat og bisan unsa o sa tanan nga gihisgutan sa ibabaw.
Hangtud sa gitugot sa balaod, ako pinaagi niini mobaliwala, sa kahangturan ug sa tibuok kalibutan, sa bisan unsa ug sa tanan nga
gitawag og “moral nga mga katungod” nga giila karon ug sa umaabot nga may kalabutan sa mga Litrato ug sa matag bahin niini
alang sa bisan unsa ug sa tanan nga nahibaloan karon o sa umaabot pa nga mga kagamitan, media, ug/o sa mga matang. Niining
bahina, ako moila ug mouyon nga ako dili makadawat og kredito o sa koneksyon sa paggamit sa COP sa mga Litrato.
Ako morepresentar ug momatuod nga ang mga Litrato orihinal uban nako ug wala makopyahi o makuha gikan sa bisan unsa nga
tinubdan ug nga ako adunay tibuok ug walay kondisyon nga katungod sa paghatag og pagtugot sa paggamit sa mga Litrato. Sa
akong labing maayo nga kahibalo ug pagtuo, ang paggamit sa COP sa Litrato sumala niini nga pagtugot dili makasupak sa mga
katungod sa sinulat o sa ubang mga katungod ni bisan kinsa nga ubang mga tawo o organisasyon.
Ako momatuod ug morepresentar nga ako nakabasa niini nga Pagtugot sa Paggamit sa mga Litrato ug nga pinaagi sa pagpirma sa
ubos akong gihatag ang pagtugot nga gihisgutan dinhi.
Pangalan sa Tag-iya (palihug isulat)

Address

Pirma
Petsa

Pag-uyon sa Ginikanan Kon ang Tag-iya sa mga Litrato usa ka minor nga bata, ang ginikanan o legal nga magbalantay sa Tag-iya kinahanglang mokompleto sa
mosunod.

Ako, ang nagpirma sa ubos, mopamatuod ug morepresentar nga ako ang ginikanan o legal nga magbalantay sa minor nga bata nga
ginganlan nga Tag-iya sa ibabaw, nga ako adunay hingpit nga awtoridad sa pagkompleto niini nga Pagtugot sa Paggamit sa mga
Litrato sa Tag-iya, ug nga pinaagi sa pagpirma sa ubos ako gihatagan niini nga pagtugot alang sa Tag-iya.
Pangalan sa ginikanan o magbalantay (palihug isulat)

Address

Pirma
Petsa

Lista sa Gisumiter nga mga Litrato Gipadayon sa pahina 2. Kon dugang luna ang gikinahanglan, gamit og lain, pinirmahan nga porma.

Ang mosunod mao ang lista sa mga litrato ug audiovisual production nga akong isumiter.
Mubo nga paghulagway

Petsa

Nahimutangan

Mga pangalan niadtong nakita diha
sa mga litrato o produksyon
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