_________________________________________________________________________________________(data, miejsce)

Umowa o wykonaniu i wykorzystaniu fotografii. Zezwolenie na publikację wizerunku.
Umowa pomiędzy: Fotografem: Agnieszka Kliczka (Face The Dream) zamieszkałym w ul.Północna 10, 24-200 Bełżyce, legitymującym się dowodem osobistym AVJ 500528, Pesel 82083003448

a Modelem/ką (imię, nazwisko)______________________________________________________________________zamieszkałą w: _________________________________________________________________________________________

legitymującą się dowodem osobistym__________________________________________________________nr PESEL_______________________________________________________________________________________________________

nr telefonu

adres e-mail (DRUKOWANYMI LITERAMI)

@

@

1. Umowa dotyczy wykonania utworów fotograficznych w postaci zdjęd, które Fotograf wykona Modelce w trakcie sesji fotograficznej ____________________________________________________________________________________
2. Modelka zobowiązuje się pozowad do zdjęd bezpłatnie, oraz pokryd koszty związane ze swoim dojazdem na miejsce wykonania sesji, ubezpieczeniem i ubiorem we własnym zakresie.
3. ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU: Modelka wyraża wieczystą i nieodwołalną zgodę na wykorzystanie fotografii, na których znajduje się wizerunek Modelki, a które stanowią przedmiot tej umowy, przez Fotografa. Fotograf ma
prawo nieodpłatnie wykorzystad wszystkie wykonane zdjęcia i rozpowszechniad wizerunek Modelki w celach prezentacji własnej twórczości, w szczególności na stronach internetowych promujących działalnośd fotograficzną (tj. galerie
internetowe organizatora i na facebooku), w folderach i prospektach, publikacjach dotyczących własnych prac, publikacjach zbiorowych, oraz w celach promocyjno-reklamowych dotyczących Fotografa w dowolnym czasie i miejscu na terytorium
całego świata. Niniejszy punkt umowy obejmuje także użycie zdjęd w mediach drukowanych (bannery, zaproszenia, plakaty, ulotki, billlboardy).
4. Fotograf ma prawo nieodpłatnie przekazywad zdjęcia, współpracującym z Fotografem przy sesjach, osobom trzecim, takim jak: fryzjer, wizażysta, stylista, coach, twórca biżuterii oraz ubrao, asystent, które przekazane przez Fotografa
zdjęcia wykorzystają do prezentacji własnej twórczości na stronach internetowych oraz mediach drukowanych, dbając przy tym o dobre imię Modelki.
5. Przez fotografie rozumie się także retusz i modyfikacje graficzne, których dokona Fotograf na wykonanych zdjęciach. Modelka wyraża także zgodę na łączenie fotografii z innymi fotografiami, tekstami i ilustracjami oraz przyjmuje do
wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda fotografia może byd dowolnie przerabiana i modyfikowana przez Fotografa. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających
oryginalną postad zdjęd. Modelka zastrzega sobie jednakże, że przerobione i zmodyfikowane fotografie nie naruszą jej dobrego imienia i wizerunku. Jeśli Modelka samodzielnie przerobi którekolwiek zdjęcie, musi uzyskad zgodę Fotografa przed
jego publikacją. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treśd fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów, a w szczególności usuwaniem znaku wodnego (logo) poprzez
kadrowanie, lub inne zabiegi Fotografa przez Modelkę, lub osoby trzecie.
6. Fotograf zobowiązuje się do wykonania serii zdjęd oraz poniesienia kosztów materiałów eksploatacyjnych, organizacji studia wraz z wyposażeniem, bądź też związanych z wykorzystaniem miejsca wykonania sesji. Fotograf bezpłatnie
przekaże Modelce jedno zdjęcie w formie elektronicznej, w formacie JPG, w rozdzielczosci 72dpi o boku dłuższym nie większym niż 1200pixeli, opatrzone logo autora.
7. Modelka ma prawo korzystad ze zdjęd pochodzących z sesji, których dotyczy ta umowa jedynie w celu prezentacji własnego wizerunku, w szczególności na stronach internetowych mających charakter prezentacyjny, lub społecznościowy.
Modelka zobowiązuje się do publikowania tylko zdjęd sygnowanych przez Fotografa znakiem wodnym (logo), wraz z podpisem, który w sposób jednoznaczny wskazuje na autora zdjęcia, osobę wykonującą fryzurę, wizaż i użyczającą biżuterię i
stroje. Wykorzystując zdjęcia Modelka zobowiązuje się do: nieusuwania logo Fotografa i każdorazowo wskazywania imienia i nazwiska Fotografa, oraz nazwę firmy w postaci: Face The Dream – Usługi Fotograficzne Agnieszka Kliczka,
www.FaceTheDream.com
8. Wszelkie prawa autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do utworu fotograficznego opisanego w ptk 1 nabywa Fotograf. Modelka przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż nie jest właścicielką praw autorskich do
wykonanych zdjęd.
9. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, bez możliwości jej jednostronnego zerwania i ma zastosowanie do wszystkich sesji z udziałem Fotografa i Modelki. Wszelkie zmiany postanowieo tej umowy wymagają sporządzenia pisemnego
aneksu i zgodnej woli obu stron. Rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
10. Modelka oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, oraz że posiada wszelkie prawa do złożenia deklaracji opisanej w pkt 3 niniejszej umowy.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Z wszystkimi postanowieniami umowy zapoznałam/em się i zgadzam się na jej warunki.

Podpis Modelki

Podpis Fotografa

Adnotacje, uwagi:

