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Modeloverdragelsesaftale 
Til gengæld for Betaling som anerkendessom modtaget og ved at 
underskrive denne overdragelsesaftale tildeler jeg hermed 
Fotografen/Filmmageren og Rettighedserhververe alle rettigheder til at 
skabe og benytte Indholdet, herunder bl.a. retten til at fremstille 
eksemplarer af Indholdet samt retten til at gøre Indholdet tilgængeligt 
for almenheden i oprindelig, ændret eller omarbejdet skikkelse, og til 
at benytte Indholdet i ethvert Medie og til et hvilket som helst formål 
(undtagen ærekrænkende og/eller pornografisk), hvilket bl.a. kan 
omfatte reklamer, kampagner, marketing og emballering af ethvert 
produkt eller enhver tjenesteydelse. Jeg accepterer, at Indholdet 
muligvis kombineres med andre billeder, tekst, grafik, film, lyd og 
audio-visuelle værker samt muligvis tilskæres, ændres eller 
modificeres. Jeg anerkender og accepterer, at jeg har givet mit 
samtykke til offentliggørelse af min(e) etnicitet(er) og køn som angivet 
herunder, men jeg er indforstået med, at andre etniciteter eller køn 
kan forbindes med mig af fotografen/filminstruktøren og/eller 
bemyndigede personer til beskrivende formål. 
 

Jeg accepterer, at jeg ingen rettigheder har til Indholdet, samt at alle 
rettigheder til Indholdet tilhører Fotografen/Filmmageren og 
Rettighedserhververe. Jeg anerkender og accepterer, at jeg ingen 
yderligere rettigheder har til ekstra Betaling eller afregning, og at jeg 
ikke vil fremsætte ydereligere krav af nogen grund overfor 
Fotografen/Filmmageren og/eller Rettighedserhververe. Jeg 
anerkender og accepterer, at denne overdragelsesaftale er bindende 
for mine arvinger og afledte rettighedserhververe. Jeg anerkender, at 
denne overdragelsesaftale er uigenkaldelig, global og evig, samt at 
den er underlagt lovgivningen (ekskl. de internationale privatretlige 
lovvalgsregler) i det land/den deltastat, der fremgår af følgende liste, 
og som ligger tættest på adresserne tilhørende Modellen (eller 
Forælderen*) som anført på modsatte side: New York (USA), Alberta 
(Canada), England, Australien og New Zealand. 
 

Det aftales, at mine personlige oplysninger ikke gøres offentligt 
tilgængelige men kun må bruges i forbindelse med anvendelsen 
Indholdet, som beskrevet ovenfor, eller hvor det er nødvendigt (f.eks. 
til at forsvare krav, beskytte rettigheder eller underrette fagforeninger) 
og kan opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til at opfylde 
dette formål, herunder igennem deling med Fotografens/-
Filmmagerens underlicenstagere/Rettighedserhververe og overførsel 
til lande med afvigende lovgivning vedr. databeskyttelse og privatlivs 
fred, hvor de må opbevares, åbnes og benyttes. Jeg anerkender og 
garanterer, at jeg er fyldt 18 år, og at jeg har fuldstændig habilitet og 
ret til at gennemføre denne overdragelse. 
 

Definitioner: "RETTIGHEDSERHVERVERE" tillægges betydningen 
en person eller en virksomhed, som Fotografen/Filmmageren har 
tildelt eller licenseret rettigheder til i forbindelse med denne 
overdragelse, såvel som rettighedserhververne og licenstagerne 
tilhørende enhver sådan person eller virksomhed. "BETALING" 
tillægges betydningen $ 1 eller en hvilken som helst anden værdi, jeg 
har modtaget i bytte for de rettigheder, jeg har tildelt i forbindelse med 
denne overdragelse. "INDHOLD" tillægges betydningen alle 
fotografier, film, lyd eller optagelser, enkelte eller i bevægelse, der er 
blevet taget som en del af Optagelsen. "MEDIER" tillægges 
betydningen alle medier, herunder digitale, elektroniske, trykte, tv-
transmitterede, film og øvrige medier, der aktuelt er kendt, eller som 
opfindes på et senere tidspunkt. "MODEL" tillægges betydningen mig 
og inkluderer mit udseende, min afbildning og min stemme. 
"FORÆLDER" betyder modellens forælder og/eller værge. Forælder 
og model refereres samlet til som "jeg" og "mig" i denne overdragelse 
alt efter sammenhængen. "FOTOGRAF/FILMMAGER" tillægges 
betydningen fotograf, illustrator, filmmager eller filmfotograf eller 
øvrige personer eller instanser, der optager fotografier eller film af mig. 
"OPTAGELSEN" tillægges betydningen den foto- eller filmsession, der 
er beskrevet på denne formular. 
Oplysninger om Fotograf/Filmmager 

Navn (benyt blokbogstaver)   
Underskrift  
Underskrevet den (DD-MM-ÅÅÅÅ)  
Optagelsesdato  
Land og stednavn for Optagelsen**  
Beskrivelse af Optagelsen/ref. (hvis det er relevant)  

 
 
 

 
Vedhæft visuel reference for modellen her: 
(Placeres i det øverste højre hjørne, hvis den er større end feltet) 
F.eks. polaroidfoto, kørekort, udskrift, fotokopi m.v. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oplysninger om modellen 

Navn (benyt blokbogstaver)   

Fødselsdato (DD-MM-ÅÅÅÅ)  

Køn    mand    dame eller    jeg identificerer mig selv som________ 

Oplysninger om model (eller Forælder*) 

Bopæl  

  

By Stednavn  

Land Postnummer  

Telefon E-mail  

Underskrift  

Underskrevet den (DD-MM-ÅÅÅÅ)  

*Såfremt en model er mindreårig eller af anden grund ikke er myndig i 
den jurisdiktion, hvor vedkommende er bosiddende, garanterer og 
oplyser Forælderen, at denne har fuldstændig habilitet og ret til at 
tillade og gennemføre Optagelsen og denne overdragelse AF ALLE 
RETTIGHEDER INDEHOLDENDE MODELLEN. Hvis du underskriver 
som forælder, bedes du indtaste dine oplysninger ovenfor sammen 
med dit navn nedenfor. 
Navn på Forælder (hvis det er relevant):   

Yderligere oplysninger, der skal udfyldes af modellen (valgfrit): 
Der anmodes om oplysninger om etnicitet af hensyn til beskrivende 
formål alene og har til opgave at skabe yderligere nøjagtighed ved 
tilknytning af søgeord. 
___Asiatisk – placer en ring omkring alle, der er gældende for dit 
vedkommende:(Kinesisk, indisk, japansk, koreansk, andet) 
___Europid, hvid ___Latinamerikansk 
___Mellemøstlig ___Indfødt amerikansk 
___Fra stillehavsøerne ___Sort 
___Blandet race ___Afroamerikansk 

Andre:  
 
Vidne på modellens underskrift (BEMÆRK: Alle personer,der 
underskriver og vidner, skal være myndige inden for det område, som 
overdragelsen underskrives i. En model eller en fotograf kan ikke 
bevidne sin egen frigivelse. En vidneunderskrift anbefales stærkt.) 
 
Navn (benyt blokbogstaver)  
Underskrift  

Underskrevet den (DD-MM-ÅÅÅÅ)  
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