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GIRLS’ LEGION GAMING FORMULAR

Producenten engagerer Girls’ Legion medlem i Girls’ Legion Meet-up
d. 15-06-19 som finder sted i HYDR, Søborg, København. 

Da vi rigtig gerne vil sprede budskabet om Girls’ Legion og slå fast, at 
gaming er for alle - uanset dit køn og hvem du i øvrigt er. Der vil derfor 
blive filmet og taget billeder til brug i Lenovos markedsføring under 
eventet. Dette vil naturligvis ske i et positivt regi. Ønsker man ikke at 
være med på billeder, kan man meddele dette til fotografen.

1. Ved eventet vil der forekomme billede- samt film produktion som Girls’ Legion medlem 
overdrager sine rettigheder til, i denne forbindelse Producenten og Producenten har ved 
samme ret til at anvende billeder og film produktion til web,
og alle sociale medier, i ubegrænset tid.

2. Producenten bestemmer, hvor stor en del af den medvirkendes præstation, der skal 
anvendes i det færdige resultat. Producenten er endvidere berettiget til før og under 
indspilningen at foretage ændringer, udeladelser og tilføjelser i det oprindelige brief og eller 
benytte præsentationen i et ubegrænset omfang.

3. I sygdomstilfælde er den medvirkende pligtig til straks at meddele Producenten dette.
Dette meddeles pr. e-mail: girlslegion@kadaver.dk

4. Den medvirkende må ikke uden Producentens tilladelse offentliggøre forhold vedrørende 
kampagnen samt poste nogle billeder eller viden på sociale medier nu og i al fremtid uden 
producentens tilladelse

5. Producenten er ikke ansvarlig for værdisager eller andre specielle effekter, som den 
medvirkende tager med, under eventet

6. Alle GDPR oplysninger (persondata) beskyttes og opbevares fortroligt og er kun 
tilgængeligt for relevante personer. Dataene slettes efter et år

Fulde navn:

Gamer navn:

E-mail:

Telefon nr:

Dato og underskrift af den medvirkende eller medvirkendes værge hvis under 18 år:

OBS: Medbring underskrevet formular til eventet


