ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU MODELA
Model
Imię i nazwisko (drukowanymi literami)
Data urodzenia
Płeć

Dołącz zdjęcie modela w celach referencyjnych

Pochodzenie etniczne modela (pole opcjonalne: używamy tej informacji do
celów opisowych, aby uzyskać lepszą dokładność przy przypisywaniu słów
kluczowych)

Dane modela (lub rodzica*)
W zamian za otrzymane Wynagrodzenie poprzez podpisanie niniejszej zgody, nieodwołalnie
przyznaję Artyście prawa do licencjonowania i używania Pracy w dowolny sposób, w
dowolnej formie, w jakimkolwiek medium, do wszelkiego rodzaju zastosowań (za
wyjątkiem pornografii i zastosowań niezgodnych z prawem), które w szczególności mogą
obejmować działa sztuki, reklamę, promocję, działania marketingowe oraz opakowania
dowolnych produktów lub usług. Zgadzam się, że:

Adres

Numer telefonu

Praca może być używana w powiązaniu z innymi obrazami i może być modyfikowana;

E-mail

nie mam praw do analizowania lub zatwierdzania Pracy oraz sposobu w jaki Praca
będzie wykorzystywana;

Poprzez złożenie podpisu poniżej, zgadzam się na warunki niniejszej umowy

nie przysługuje mi żadne dodatkowe Wynagrodzenie i nie będę występować z żadnym
roszczeniem wobec Artysty w odniesieniu do Pracy bez względu na ewentualny powód.
Zgadzam się, że moje dane osobowe nie będą dostępne publicznie, mogą być natomiast
wykorzystywane tylko w powiązaniu z licencjonowaną Pracą, gdy jest to konieczne (na
przykład, aby dochodzić roszczeń lub prowadzić obronę prawną) i mogą być przechowywane tak długo, jak długo wymagać będzie realizacja tego celu, co obejmuje udostępnienie
sublicencjobiorcom oraz cesjonariuszom Artysty oraz przeniesienie do innych krajów, w
których może obowiązywać inne prawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych i
prywatności, gdzie mogą być przechowywane, przeglądane i wykorzystywane.
JZwalniam Artystę i jego licencjobiorców, sublicencjobiorców, następców prawnych i
cesjonariuszy (“Strony Zgody”) od wszelkich zobowiązań wynikających oraz powiązanych z
użytkowaniem Pracy, w tym od wszelkich roszczeń o zniesławienie lub naruszenie
prywatności. Przyjmuję do wiadomości, że Strony Zgody nie są odpowiedzialne za
nieautoryzowane lub pirackie użycie Pracy.
Oświadczam i gwarantuję, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do
czynności prawnych w celu wykonania tej zgody w swoim imieniu lub w imieniu osoby
niepełnoletniej jako jej rodzic lub opiekun prawny. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się,
że ta zgoda jest wiążąca dla moich spadkobierców i następców prawnych.
Definicje
"Artysta" oznacza osobę lub podmiot fotografujący, filmujący lub nagrywający Pracę w
jakikolwiek sposób podczas sesji. Pojęcie to obejmuje również licencjobiorców Artysty,
następców oraz cesjonariuszy.
"Wynagrodzenie" oznacza coś co posiada wartość, co otrzymuję w zamian za przyznanie
praw w ramach niniejszej zgody.
"Praca" oznacza ruchome lub nieruchome zdjęcia lub filmy, ilustracje, animacje, nagranie
dźwiękowe lub innego rodzaju nagranie mnie przedstawiające, w tym przedstawiające
mój wygląd, podobieństwo oraz głos zarejestrowane podczas sesji nagraniowej.

Podpis modela (lub rodzica*)

Data podpisania
* Jeśli model jest osobą niepełnoletnią lub nie ma zdolności prawnej w
miejscu swojego zamieszkania, wówczas rodzic lub opiekun prawny udziela
zgody w ramach niniejszej umowy w imieniu modela.
Nazwa rodzica lub opiekuna prawnego

Autor
Podpis
Imię i nazwisko (drukowanymi literami)
Data podpisania

Świadek
Podpis
Imię i nazwisko (drukowanymi literami)
Data podpisania

Informacje o sesji (opcjonalne)
Opis oraz lokalizacja
Data sesji

