Mallin julkaisulupa
Tämän sopimuksen nojalla maksettua korvausta vastaan annan tämän
sopimuksen allekirjoittamalla valokuvaajalle/elokuvantekijälle tai muulle
oikeudenhaltijalle, jolle oikeudet ovat niiden siirron perusteella päätyneet,
lupani lisensoida sisältöä ja käyttää sisältöä missä tahansa
viestintävälineessä ja mihin tahansa tarkoitukseen (lukuun ottamatta
pornografisia tai häpäiseviä tarkoituksia), kuten minkä tahansa tuotteen tai
palvelun mainontaan, markkinointiin tai tuotepakkauksessa oleviin kuviin.
Annan luvan sisällön yhdistämiseen muihin kuviin, tekstiin, grafiikkaan,
videoihin, ääneen ja audiovisuaalisiin töihin sekä sisällön rajaamiseen ja
muokkaamiseen. Ymmärrän ja hyväksyn, että olen antanut luvan etnisen
taustani ja sukupuoleni julkaisuun alla olevan mukaisesti, ja ymmärrän, että
Valokuvaaja / Elokuvantekijä ja/tai Valtuutetut tahot voivat yhdistää minut
muuhun etniseen taustaan tai sukupuoleen kuvailutarkoituksia varten.
Tiedostan, että minulla ei ole oikeuksia kuvien sisältöön ja että kaikki
oikeudet kuuluvat valokuvaajalle/elokuvantekijälle ja muille
oikeudenhaltijoille. Minulla ei ole oikeutta lisäkorvauksiin, ja lupaan olla
tekemättä valokuvaajalle/elokuvantekijälle ja/tai oikeudenhaltijoille
vaatimuksia lisäkorvauksista tai vaatimuksia millään muullakaan perusteella.
Olen tietoinen siitä ja suostun siihen, että tämä sopimus koskee myös
mahdollisia perijöitäni ja oikeudenhaltijoitani. Tämä sopimus on peruuttamaton
ja pysyvä, ja se on voimassa maailmanlaajuisesti. Sopimukseen sovelletaan
seuraavista luetelluista paikoista sen maan/osavaltion lakia, (kansainväliset
lainvalintanormit ohittaen) joka sijaitsee lähimpänä mallin (tai hänen
vanhempansa/holhoojansa*) osoitetta: New York, Alberta, Englanti, Australia
ja Uusi-Seelanti.
Osapuolet sopivat, että henkilötietojani ei julkaista, mutta niitä voidaan
käyttää tarvittaessa ainoastaan lisensointiasioihin liittyvissä selvityksissä
(esimerkiksi vastattaessa kolmansien osapuolten tekemiin vaatimuksiin,
puolustettaessa tekijänoikeuksia, sekä tehtäessä ilmoituksia
ammattiliitoille), ja ne voidaan säilyttää niin kauan kuin tässä tarkoituksessa
on tarpeen. Ne voidaan myös luovuttaa valokuvaajan/elokuvantekijän
alilisenssin haltijoille/oikeudenhaltijoille ja siirtää maihin, joissa on erilaiset
tietosuoja- ja yksityisyydensuojalait ja joissa ne saatetaan tallentaa ja niitä
saatetaan käyttää.
Määritelmät: "OIKEUDENHALTIJALLA" tarkoitetaan henkilöä tai yritystä,
jolle valokuvaaja/elokuvantekijä on antanut tai lisensoinut tämän
sopimuksen mukaiset oikeudet, sekä tällaisen henkilön tai yrityksen
lisenssinhaltijoita. "KORVAUKSELLA" tarkoitetaan rahasummaa tai muuta
korvausta, jonka olen saanut vastineeksi tässä sopimuksessa
myöntämistäni oikeuksista. "SISÄLLÖLLÄ" tarkoitetaan kaikkia valokuvia,
videoita, äänitteitä ja muita valokuvia ja elävää kuvia sisältäviä otoksia, jotka
minusta on tallennettu kuvaustapahtuman yhteydessä.
"VIESTINTÄVÄLINEILLÄ" tarkoitetaan kaikkia viestintävälineitä, mukaan lukien
digitaalisia ja elektronisia välineitä, lehtiä, televisiota, elokuvia, radiota ja
muita tällä hetkellä tunnettuja ja tulevaisuudessa keksittäviä
viestintävälineitä. "MALLILLA" tarkoitetaan minua, ja sana kattaa
ulkomuotoni ja ääneni. "VANHEMMALLA" tarkoitetaan mallin vanhempaa
ja/tai laillista holhoojaa. Tässä sopimuksessa vanhemmasta/
holhoojasta ja mallista yhdessä käytetään asiayhteyden mukaan sanaa
"minä" tai "me". "VALOKUVAAJALLA/ELOKUVANTEKIJÄLLÄ" tarkoitetaan
valokuvaajaa, kuvittajaa, elokuvantekijää tai elokuvaajaa sekä kaikkia muita
henkilöitä tai toimija, jotka valokuvaavat tai muulla tavoin valokuvaavat,
elokuvaavat tai tallentavat minusta otettuja kuvia.
"KUVAUSTAPAHTUMALLA" ja "KUVAUKSELLA" tarkoitetaan tässä
sopimuksessa kuvattua valokuvaus-, elokuvaus- tai
nauhoitus/tallennustapahtumaa.
Valokuvaajan/elokuvantekijän tiedot
Nimi (painokirjaimin)
Allekirjoitus
Päiväys (PP/KK/VVVV)
Kuvauspäivä
Kuvausmaa ja -alue/-osavaltio**
Kuvaustapahtuman kuvaus/viite (jos olemassa)

Liitä referenssikuva mallista tähän
(Jos kuva on laatikkoa suurempi, kohdista se oikeaan yläkulmaan.)
Esimerkiksi polaroidkuva, ajokortti, tuloste tai valokopio

Mallin tiedot
Nimi (painokirjaimin)
Syntymäaika (PP/KK/VVVV)
Sukupuoli

 mies

 nainen tai

 ilmoitan sukupuolekseni

Mallin (tai vanhemman/holhoojan*) tiedot
Kotiosoite

Paikkakunta

Osavaltio/maakunta

Maa

Postinumero

Puhelin

Sähköposti

Allekirjoitus
Päiväys (PP/KK/VVVV)
* Jos malli on alaikäinen tai hänellä ei ole oikeustoimikelpoisuutta
vakuutan, että olen mallin laillinen edustaja ja että minulla on täydet
oikeudet suostua kuvaukseen ja solmia tämä sopimus KOSKIEN KAIKKIA
OIKEUKSIA MALLISTA OTETTUIHIN KUVIIN JA SISÄLTÖÖN. Jos
allekirjoitat sopimuksen vanhempana tai holhoojana, ilmoita tietosi edellä ja
nimesi alla.
Vanhemman/holhoojan nimi (tarvittaessa):
Mallin täyttämiä lisätietoja (ei pakollinen):
Etnisen ryhmän tietoja käytetään vain kuvailutarkoitukseen, ja
niiden avulla voidaan varmistaa hakusanoilla tehtyjen hakujen
tarkkuus.
___aasialainen – ympyröi kaikki sinua koskevat:
(kiinalainen, intialainen, japanilainen, korealainen, muu)
___kaukaasialainen, valkoihoinen ___latinalaisamerikkalainen
___lähi-itä
___Amerikan alkuperäisväestön edustaja
___Tyynenmeren saarelainen
___mustaihoinen
___monirotuinen
___afroamerikkalainen
muu:
Mallin allekirjoituksen todistaja (HUOM. Kaikkien allekirjoittaneiden
henkilöiden ja todistajien on oltava täysi-ikäisiä ja oikeustoimikelpoisia sillä
alueella, jolla sopimus allekirjoitetaan. Malli tai valokuvaaja ei voi itse toimia
oman julkaisulupansa todistajana. Todistajan allekirjoitus on erittäin
suositeltava.)
Nimi (painokirjaimin)
Allekirjoitus
Päiväys (PP/KK/VVVV)
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