УГОДА
В обмін на адекватну та цінну винагороду, котра підписанням цього документу визнається достатньою та отриманою, я,
(мати, батько або опікун "Моделі"), ________________________________________________________________________, надаю
_________________________________________________________________________________________ ("Фотографу"), його/її
юридичним представникам та правонаступникам, тим, по завданню котрих діє Фотограф, а також тем, хто діє від його/її імені та
з його/її згоди, виключне право і дозвіл на авторське право на його/її ім'я або на інше ім'я, а також на використання, повторне
використання, публікацію та повторну публікацію фотопортретів та інших фотографій що були зроблені Фотографом на котрих
зображений/зображена Модель ("Фотографії"), повністю або частково, як складова частина або у зміненій формі чи за змістом,
без обмежень щодо змін та обробки Фотографій. Дозволяю підписувати Фотографії ім'ям Моделі або вигаданим ім'ям.
Репродукції можуть бути видрукувані в кольорі чи без, використовуючи обладнання Фотографа або будь-яке інше та можуть
розповсюджуватися будь-яким способом, з метою ілюстрації, просування товарів, як витвір мистецтва, в публікаціях, рекламі,
торгівлі, видавництві та у будь-яких інших цілях. Я також даю свою згоду на використання друкованих матеріалів у згаданих
цілях.
Я гарантую, що я є батьком/матір'ю/опікуном і представником
__________________________________________________________________________________________________ ("Модель").
Я підтверджую свою згоду на розголошення національності (національностей) Моделі, а також розумію що інші національності
можуть вживатися Фотографом та/або його/її правонаступниками в описі Фотографій Моделі.
Підписанням даної угоди я та Модель відмовляємося від всіх прав на перегляд та затвердження готових виробів або виробу, а
також рекламних копій та інших пов'язаних матеріалів, або самої мети, з якою використовуються Фотографії.
Підписанням даної угоди я та модель надаємо Фотографу, найманим особам Фотографа, його/її юридичним представникам та
правонаступникам, а також іншим особам що працюють на Фотографа, або тим, чиї завдання він/вона виконує, вищезгадані
права та звільняю цих осіб від виконання зобов'язань та будь-якої відповідальності по відношенню до будь-яких змін в
Фотографіях та їх використання.
Я та Модель підтверджуємо свою згоду з фактом, що не будемо мати жодних прав на Фотографії, всі права на Фотографії,
включаючи авторські, належать Фотографу та його/її правонаступникам. Я та Модель підтверджуємо свою згоду з фактом, що
не маємо жодних прав на додаткову винагороду або компенсацію, а також зобов'язуємося в подальшому не висувати жодних
вимог до Фотографа та його/її правонаступникам з будь-якого приводу, включаючи звинувачення у наклепі та втручання у
приватне життя. Я та Модель підтверджуємо свою згоду із тим, що зміст цього документу, є обов'язковим до виконання для
мене та Моделі, наших спадкоємців, юридичних представників та правонаступників. Я та модель підтверджуємо, що наведена в
цій угоді передача прав є остаточною, діє на території всього світу та має необмежений строк дії.
Перед підписанням угоди я цілком та ретельно ознайомився/ознайомилась з її змістом.
Місце та час зйомки _________________________________________________________________________________________
Фотограф

Батько, мати або опікун Моделі

Ім'я та прізвище

__________________________
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____________________________
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Місто _________________________
Країна ________________________
Серія та номер паспорта
Дата видачі паспорта
Установа, що видала паспорт

Модель

Місто _______________________
Країна ______________________
Серія та номер паспорта
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