Modelaftale Danmark

Fotograf :					
Navn: Thomas Holm
Adresse (Firma): Bispevej 25, 1 sal
Adresse
Postnr/by: 2400 København NV
Telefon/Mobil:
E-mail:

Model:
Navn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr/by:
Telefon/Mobil:
E-Mail:
Fødselsdato:

Fotografen har fået forevist følgende legitimation for modellens eller værges myndighed: ______________________

Fotosession
Dato:
Vilkår:

Sted:

Denne kontrakt omhandler forholdene vedr. fotograferingen, ophavsretten, brugsretten samt de overordnende og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale som er udarbejdet i samarbejde mellem fotografen og model, for at forebygge tvister og sikre rettighederne for de i samarbejdet involverede parter.
De nedenstående parter er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt
ophavsretslige forhold. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette
være grundet tyveri, uretsmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelse
af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte og denne kontrakt vil stadig være gældende for begge parter. Billederne må ikke anvendes til at miskreditere model eller fotograf. Men modellen
accepterer at billeder må retoucheres, manipuleres og justeres og derved ændre ansigt og kropsbygning og udseende på
modellen. Fotografen vil altid være den, som er indehaver af ophavsretten på det fotografiske materiale jf. ophavsretsloven. Denne kontrakt er således en aftale, der omhandler brugsretten af det fotografiske materiale mellem parterne.

Fotograf: - Fotografen ejer alle rettigheder over billeder taget under fotosessionen i henhold til Ophavsretsloven.
Fotografen ejer alle kommercielle rettigheder til billederne og kan frit bruge billederne efter ønske for eksempel
til fotoudstillinger, websites, internet, fotoudgivelser (blade, magasiner, bøger), konkurrencer, salg af billeder og
Print, samt til fotografens markedsføring i ind- og udland.
Modellen giver samtykke til at fotografen kan udøve sine rettigheder til samtlige billeder, der optages ved denne
fotosession jf. ophavsretslovens §60 . (Det betyder at et bestilt portræt foto må bruges offentligt af fotografen)

Model: - Modellen kan frit bruge billederne til eget brug, egen markedsføring, setcard, porteføljemappe, udstillinger,
eget website og internet-profiler, så længe de er ledsaget fotografens copyright eller kreditering.
Billeder må ikke:
- bruges på internetsider, som kræver betaling for at se billederne (f.eks. betalt medlemskab)
			- videresælges
			
- redigeres af modellen eller 3. part uden fotografens skriftlige tilladelse
Opgave er uden honorar/TFP (Time for Print/files)
Modellen har modtaget honorar for medvirken til billederne.
Beløb:_________________
Kvittering for modtagelse af beløb:____________________________________
Fotografen tilgængeliggør digitalt webgalleri af grovsorterede men uredigerede billeder.
Disse billeder er udelukkende til gennemsyn og må ikke offentligøres.
Fotografen leverer færdigredigerede digitale billeder udvalgt af fotografen Antal:__________________________
Der er aftalt følgende særlige forhold:
Modellen skal ved offentliggørelse af billederne krediteres således: _________________________________________
Fotografen skal ved offentliggørelse af billederne krediteres således: Fotograf Thomas Holm, www.commandoArt.com
VEd offentligørelse på Facebook bedes Thomas Holm Photography “tagges”.
Evt: Specielle aftaler:

Underskrift

Underskriver af denne kontrakt har læst og forstået dens indhold samt accepteret betingelserne.
Dato: ________ Sted:__________Fotograf: ___________________________ Model:___________________________

