NUMMERLAPP (Fylls i på plats)

Om du är under 18 år måste du ta med dig detta formulär till Audition påskrivet av din(a)
vårdnadshavare.

AUDITION IDOL
Jag kommer på Audition i
Malmö
Göteborg
Boden
Motala
Växjö
Härnösand
Hudiksvall

Stockholm
Borlänge

Karlskoga

Personliga uppgifter (Vänligen skriv tydligt)
NAMN

ÅLDER

ADRESS

POSTNUMMER

MOBIL

HEMTEL

PERSONNUMMER

ORT

E-MAILADRESS

Kontaktperson
NAMN

RELATION

TELEFONNUMMER

ANSÖKNINGSVILLKOR
Undertecknad deltagare godkänner härmed att film- och ljudupptagningar sker under Audition för min eventuella medverkan i programmet Idol 2019
(”Programmet”). Med ”Audition” avses inte bara mitt framträdande utan hela mitt besök i och i anslutning till de lokaler där uttagningarna sker.
1. Jag överlåter härmed alla immateriella och närstående rättigheter till min prestation under Audition till FremantleMedia Sverige AB (”Fremantle”). Fremantle
äger och innehar alla rättigheter till det bild- och ljudmaterial på vilket upptagning sker under Audition. Detta innebär bl a att Fremantle har rätt att fritt förfoga
över, framställa exemplar av och göra tillgängligt för allmänheten bild- och ljudmaterialet samt uppgifter som framkommer i ansökan eller under Audition, i alla
nutida och framtida medier i alla territorier utan begränsning i tiden, t ex (men inte begränsat till) distribution genom tv, mobiltelefoni och internet, som helhet
eller i delar. Fremantle har också rätt att bearbeta materialet samt överlåta rättigheterna vidare.
2. Jag är införstådd med att ingen ersättning kommer att utgå för denna medverkan.
3. Jag samtycker till att Fremantle kommer att lagra och behandla de personuppgifter som jag lämnar inom ramen för deltagandet i Programmet. Jag godkänner
även att sådana personuppgifter överförs till bolag som ingår i samma koncern som Fremantle samt till TV4. Fremantle är personuppgiftsansvarig och behandlar
mina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
4. Jag förbinder mig att följa instruktioner och anvisningar från Fremantle under Audition. Jag är också införstådd med att Fremantles beslut inte kan överklagas.
Som deltagare i Audition åtar du dig att tillsammans med Fremantle och TV4 motverka all form av mobbing, trakasserier och diskriminering. Du är skyldig att
snabbt agera om du ser att någon blir utsatt för trakasserier, kränkande särbehandling eller annan form av diskriminering och du ska informera personal på
Fremantle eller TV4 om det inträffade. Brott mot denna bestämmelse ska anses som ett väsentligt avtalsbrott.
5. Jag förbinder mig att inte diskutera eller avslöja detaljer om Audition och Programmet för tredje part utan skriftligt tillstånd från Fremantle. Bryter jag mot
detta riskerar jag att bli diskvalificerad för fortsatt medverkan i Programmet.
6. Om jag går vidare efter slutaudition är jag medveten om att jag måste ingå ett fullständigt medverkansavtal med Fremantle och ett artistavtal med Universal
Music för att kunna fortsätta i tävlingen. Jag garanterar att jag inte är bunden av andra åtaganden med skivbolag, managers eller anda parter som skulle kunna
hindra mig från att uppfylla ett artistavtal med Universal Music som ger dem ensamrätt att ge ut musik med mig.
Genom min underskrift nedan godkänner jag ovan givna villkor och att de uppgifter jag lämnat här kan komma att användas i Programmet.
Ort och datum __________________________________

Namnteckning __________________________________

FÖR DIG UNDER 18 ÅR
Undertecknad(e) vårdnadshavare godkänner härmed att ovan nämnda person ingår avtal med FremantleMedia och medverkar på
ovan givna villkor samt att bild- och ljudmaterialet och de uppgifter som lämnats får användas i Programmet på det sätt i övrigt som
beskrivs ovan.
Ort och datum __________________________________ Ort och datum __________________________________
Namnteckning __________________________________

Namnteckning __________________________________

Namnförtydligande ______________________________

Namnförtydligande ______________________________

