MÜLK İZİN BELGESİ
Mülk Sahibi
İmza
Basılı İsim
Mülk Sahibinin Adı
Pozisyon (mülk sahibi bir şirket ise)

Mülke ait görsel bir referans ekleyin
Adres
Telefon
Bu izin belgesini imzalayarak, Artistin ilgili içeriği; sanat, reklam, tanıtım, pazarlama veya
herhangi bir ürünün veya hizmetin paketi üzerinde herhangi bir şekilde kullanabilmesine
(pornografi ve yasadışı kullanım hariç) geri alınamaz şekilde izin veriyorum. Aşağıdaki
maddeleri kabul ediyorum:

E-posta
İmza Tarihi
Kurum Sahibinin Yetkili Temsilcisi

İçerik, diğer görsellerle beraber kullanılabilir veya düzenlenebilir;
İçerik kullanımını denetleme, onaylama veya içeriğin kullanılacağı yere müdahale gibi bir
hakkım bulunmamaktadır;
Herhangi bir sebeple içeriğe ve Artiste yönelik hak iddiası veya ek tazminat talep etme
hakkım bulunmamaktadır.
Kişisel bilgilerimin kamuya açılmayacağını, sadece gerekli yerlerde içeriği lisanslamak için
bağlantılarda kullanılacağını (hak savunması ve yasal hakların korunması gibi) ve Artistin
görevlendirdiği vekil ile alt lisans sahipleri gibi hak paylaşımcıları dahil bu amacı yerine
getirmek için gerekli olduğu sürece kullanılabileceğine ve farklı veri koruma ile gizlilik
kanunları olan ülkelere aktarılabileceğini, erişilebileceğini ve kullanılabileceğini onaylıyorum.
Artist ve lisanslarını, alt lisansları, varislerini ve görevlendirdiği kişileri ("İzin Sahibi Taraflar")
içeriğin kullanımından doğacak herhangi bir yükümlülükten koruma adına feragat ve ibra
ediyor, onaylıyorum. İzin sahibi tarafların herhangi bir izinsiz kullanım veya korsan içerik
durumunda sorumlu olmadığını onaylıyorum.
Bu izin belgesinin tarafımca onaylanabilmesi için gerekli yasal yükümlülüklere sahip
olduğumu kendi adıma veya sahibi olduğum şirket adına onaylıyorum. Bu izin belgesinin
varislerim ve vekillerime bağlı olduğunu onaylıyorum.
Tanımlar
"Artist" kayıt seansı sırasında fotoğrafçılık, filme alma veya içerik kaydetme işlerinden
herhangi birini yapan, Artistin lisans sahipleri, varisleri ve vekilleri dahil olan kişi veya
kişilere denir.
"Hak" bu izin belgesinin hakları karşılığında aldığım herhangi bir değer anlamına
gelmektedir.
"İçerik" mülkün görüntüsünün, sesinin ve resminin dahil olduğu durağan veya hareketli
çekimleri, illüstrasyonları, animasyonları, ses ve benzeri kayıtları içermektedir.

Ferdi Mülk Sahibi

Mülk Bilgileri, eğer uygun ise
Açıklama
Adres
Şehir
Bölge
Ülke
Posta Kodu

Artist Information
İmza
Basılı İsim
İmza Tarihi

Şahit:
İmza
Basılı İsim
İmza Tarihi

Kayıt Seansı
Açıklama & Mekan
Kayıt Seans Tarih(ler)i

