
Denver Public Library Photo Release Waiver
I hereby grant permission to the City and County of Denver (“Denver”), through the Denver Public Library (“DPL”), the right and permission 

to use photographs, audio and/or visual recordings of me taken on ___________ at ________________________________________  

without limitation in support of the mission and services of Denver Public Library. I hereby release and discharge Denver and DPL from and 

against any liability resulting from the revision or use of the finished product. I have read the foregoing waiver and release and affirmatively 

state that I fully understand and consent to the contents thereof.

Formulario de autorización para el uso de fotografías. Biblioteca Pública de Denver
Por este medio otorgo mi consentimiento y autorización sin limitaciones a la Ciudad y Condado de Denver (“Denver”) a través de la Biblioteca 

Pública de Denver (“DPL” por sus siglas en inglés) para el uso de fotografías, grabaciones de audio e imágenes en videos que hayan tomado de 

mi persona el día ___________ en ________________________________________ en apoyo a la misión y servicios de la Biblioteca. Así 

también eximo a la Biblioteca Pública de Denver de cualquier responsabilidad por el uso del material una vez finalizado el producto. Admito 

que he leído el formulario en su totalidad y afirmó que lo entiendo completamente y doy consentimiento al contenido del mismo.

Giấy miễn trừ trách nhiệm cho phép Thư viện Công cộng Denver sử dụng hình ảnh cá nhân
Thông qua Thư viện Công cộng Denver (gọi tắt là “DPL”), tôi chấp thuận cho Thành phố và Quận Denver (gọi tắt là “Denver”), được quyền và 

được phép sử dụng không giới hạn những hình ảnh, những đoạn ghi hình và thu âm về tôi, được thực hiện vào ngày ___________tháng 

___________năm ___________tại ________________________________________nhằm giúp cho Thư viện Công cộng Denver thực thi 

sứ mệnh và cung cấp các dịch vụ của mình. Tôi cũng đồng ý miễn trừ và không ràng buộc Denver và DPL bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên 

quan đến việc chỉnh sửa hoặc sử dụng thành phẩm về những hình ảnh, những đoạn ghi hình và thu âm nêu trên. Tôi đã đọc và hiểu đầy đủ 

những quy định miễn trừ trách nhiệm đã được đề cập đến và đồng ý với các nội dung đã được nêu. 

Print Name
Nombre completo
Họ và tên

Sign
Firma
Ký tên

Sign
Firma
Ký tên

Parent/ Guardian Name
(if under 16 years of age)
Nombre del padre/madre/tutor
(aplica para personas menores de 16 años)

Họ và tên Phụ huynh/Người giám hộ
(nếu dưới 16 tuổi)

Phone
Teléfono
Số điện thoại

Email (optional)
Correo electrónico(opcional)
Địa chỉ email (tuỳ ý)

10 West 14th Ave. Parkway
Denver, Colorado 80204
720.865.1111
denverlibrary.org

denverlibrary.org/photo-release
bibliotecadenver.org/reglamento-y-uso-de-la-biblioteca

aplica para personas

https://www.denverlibrary.org/photo-release
https://bibliotecadenver.org/reglamento-y-uso-de-la-biblioteca
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