Разрешение от модела
За Възнаграждението потвърдено тук като получено и чрез
подписването на това разрешение, предоставям на
Фотографа и Правоприемниците му моето разрешение да
лицензират Съдържанието и да използват Съдържанието в
Медия за всякакви цели (с изключение на порнографска или
клеветническа), които могат да включват промоция, маркетинг
и пакетиране на всякакъв продукт или услуга. Съгласявам се,
че Съдържанието може да бъде комбинирано с други
изображения, текст, графика, филм, звук, аудио-визуални
продукти, и може да бъде отрязвано, променяно или
модифицирано. Потвърждавам и с е съгласявам, че давам
съгласието си за публикация на моят етнос както е посочено
по-долу, но разбирам, че други етноси могат да бъдат
свързани с мен от Фотографа и / или неговите
Правоприемници за описателни цели.
Съгласявам се, че нямам права върху Съдържанието и всички
права върху Съдържанието принадлежат на Фотографа и
Правоприемниците му. Потвърждавам и се съгласявам, че
това разрешение обвързва мен и моите наследници и
правоприемници. Съгласявам се, че това разрешение е
неотменимо, важи за цял свят и е постоянно, и ще бъде
водено от закона.

Прикрепете визуален ориентир за модела тук:
Например снимка, шофьорска книжка и т.н.

Информация за Модел
Трите имена___________________________________
Рожденна дата_________________________________
Пол:

мъж

□ жена □

Постигнато е съгласие, че моята лична информация няма да
бъде публично достъпна, но може да бъде използвана само
във връзка с лицензирането на Съдържанието, където е
необходимо (напр. защита на права или уведомление на
търговски дружества) и може да бъде задържана колкото е
необходимо за тази цел, включително и да бъде споделена със
сублицензии и правоприемници на Фотографа и да бъде
предадена в страни с различни закони за защита на личната
информация и данните, където може да бъде съхранена,
достьпвана и използвана. Гарантирам, че имам поне 18
годишна възраст и имам пълното законно право да
изпълнявам това разрешение.

Адрес_______________________________________

Дефинции: „ПРАВОПРИЕМНИЦИ" означава човек или
организация, на която Фотографът е дал право / лизенз чрез
това разрешение, както и лицензополучателите на този човек
или организация. „ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ" означава 1 лв. или
нещо друго със стойност, което получавам в замяна на
правата гарантирани от мен чрез това разрешение.
„СЪДЪРЖАНИЕ" означава всякакви фотографии, филм, звук
или друг запис, неподвижен или движещ се, направени на мен
като част от Сесията. „МЕДИЯ" означава всяка медия
включително цифрова, електронна, печатна, телевизионна,
филмова, радио и др. медия позната сега или в бъдеще.
„МОДЕЛ" означава аз и включва моята външност, подобие и
глас. „РОДИТЕЛ" означава родител и/или законен настойник на
Модела. Родител и Модел са отнесени съвкупно като „аз" и
„мен" в това разрешение според контекста на съдържанието.
„ФОТОГРАФ " означава фотограф, илюстратор, режисьор или
кинематограф, или всеки друг човек или група фотографиращи
или записващи ме. „СЕСИЯ" означава фотографска, филмова
или звукозаписна сесия описана в тази бланка.

Подпис____________________

Фотограф
Име:
Подпис _______________________________________________
Дата на подписване _______________________________________
Дата на сесията_______________________________________
Държава / Град________________________________________

____________________________________________
Град_____________________________________________
Държава_____________________ Пощенски код
Телефон____________________
Email________________________

Дата на подписване__________
*Ако Моделът е непълнолетен или няма юрисдикция за
местожителство, Родителят гарантира и представя, че е
законен настойник на Модела и има пълното законно право да
се съгласи със Сесията и да изпълни това разрешение ЗА
ВСИЧКИ ПРАВА ВМЕСТО МОДЕЛА. Ако вие подписвате в
ролята си на такъв, моля напишете името и данните си отдолу.
Име на
Род ител: _____________________________________________
Адрес_______________________________________
____________________________________________
Град_____________________________________________
Държава_____________________ Пощенски код
Телефон____________________
Email________________________
Подпис____________________
Дата на подписване__________
Свидетел (ЗАБЕЛЕЖКА: Всички хора подписващи като
свидетели трябва да бъдат пълнолетни в държавата, в която се
подписва Разрешението. Сам човек не може да бъде свидетел
на собственото си разрешение)
Трите имена__________________________________________
Подпис______________________________________________

Описание на сесията__________________________________________Дата на подписване_____________________________________

