PROPERTY RELEASE
Property Owner
Underteckning
Namn
Ägarens namn
Titel (Om ägaren är ett företag)

Bifoga referens till egendomens utseende
Adress
Telefonnummer
Mottaget för påseende godkänner jag genom att underteckna denna release Artistens
oåterkalleliga rätt att licensiera och använda detta innehåll på vilket sätt, form eller medium,
för alla typer av användning (förutom pornografi eller illegala syften) tillexempel konst,
reklam, marknadsföring, PR och paketering för olika typer av produkter och tjänster. Jag
godkänner att:

Epostadress
Datum för underteckning
Auktoriserad representant för företagets

Innehållet kan användas tillsammans med andra bilder och kan komma att modifieras;
Jag inte har rätt att inspektera eller godkänna innehållet eller användningsområdet för
vilket innehållet kan komma att användas;
Jag inte har rätt till ytterligare påseenden och kommer inte kräva Artisten på några
rättigheter angående innehållet.

Privat ägare

Information om egendom, om möjligt
Beskrivning
Adress

Jag godkänner att min personliga information inte kommer publiceras utan endast kan
användas i samband med licensiering (tex för att värja krav och skydda juridiska rättigheter),
och kan lagras så länge som krävs för att uppfylla detta syfte, inklusive att delas med
underlicenser och med personer som övertar rättigheterna från Artisten och flyttas till land
med annat datalagringsskydd och sekretesslagar där informationen kan lagras, ses och
användas.
Jag släpper rättigheten och går med på att hålla Artisten och hennes licensenter, underlicensenter, efterföljare och köpare (“Released Parties”) fria från något ansvar från eller i
samband med användandet av innehållet, inklusive alla anspråk på ärekränkning,
inskränkning av frihet eller publicitet. Jag bekräftar att Released Parties inte är ansvariga för
eller skyldiga för något icke auktoriserat användande av innehållet.
Jag bekräftar och understryker att jag har full juridisk kapacitet att för min egen eller det
företag som äger rättigheternas räkning har tillstånd att underteckna denna release. Jag
bekräftar och godkänner att denna release är bindande efter mitt undertecknande.
Definitions
"Artisten" Syftar på vilken person som fotograferar, filmar eller spelar in innehåll av alla
slag under inspelningstiden, inklusive Artistens licensenter och efterföljare.
"Consideration" Syftar på något av värde jag fick i utbyte för rättigheterna som avses
med denna relase.
"Innehåll" Syftar på stillbilder eller film, illustrationer, animeringar, ljud eller andra
inspelningar gjorda av egendomen, äkta eller personlig enligt anvisningar nedan, som
jag äger eller har auktoritet att bevilja för användning för denna inspelning.

Stad
Stat/Provins
Land
Postnummer

Artistens information
Underteckning
Namn
Datum för underteckning

Vittne
Underteckning
Namn
Datum för underteckning

Inspelningstillfälle
Beskrvning & Läge
Datum för inspelning(ar)

