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Modellrelease 
Mot den ersättning jag härmed bekräftar ha mottagit samt genom 
att underteckna detta releaseavtal ger jag härmed 
fotografen/filmaren och övertagare tillstånd att licensiera och 
använda materialet i alla typer av media och oavsett ändamål 
(undantaget pornografiska och ärekränkande ändamål). Detta kan 
bland annat omfatta annonsering, reklam och annan 
marknadsföring samt förpackningar för produkter eller tjänster. 
Jag samtycker till att materialet kombineras med andra bilder, text, 
grafik, videoklipp, ljud eller audiovisuella verk, samt att det 
beskärs, ändras eller modifieras. Jag medger och håller med om 
att jag har godkänt publiceringen av min/a etnicitet/er och kön 
såsom nedan anges, men förstår att fotografen/filmaren och/eller 
övertagaren/tillträdaren i beskrivande syfte kan förknippa mig med 
andra etniciteter eller kön. 
 

Jag bekräftar att jag inte har några rättigheter till materialet och att 
alla rättigheter tillhör fotografen/filmaren och övertagare. Jag 
bekräftar och samtycker till att jag inte har rätt att begära 
ytterligare ersättning eller redovisning av hur materialet används, 
samt att jag inte kommer att ställa några andra krav av någon 
anledning till fotografen/filmaren och/eller övertagaren. Jag 
bekräftar och samtycker till att detta release avtal är bindande för 
mina arvtagare och övertagare. Jag samtycker till att detta 
releaseavtal är oåterkalleligt och oupphörligt samt gäller 
internationellt. Det regleras av rådande lagstiftning (exklusive 
lagvalsregler) i det/den av följande länder/delstater som ligger 
närmast modellen, dennes målsman eller ställföreträdares adress 
som anges på motsatt sida: New York, Alberta, England, 
Australien eller Nya Zeeland. 

Det avtalas härmed att mina personuppgifter inte ska offentliggöras, 
men att de kan användas i samband med licensiering av materialet 
där så är nödvändigt för att tillvarata fotograf/filmare och övertagares 
intressen (t.ex. i försvar vid skadeståndskrav, för att skydda rättigheter 
eller för att informera fackföreningar). Dessa personuppgifter kan 
användas så länge som behövs för att uppfylla dessa syften, inklusive 
genom att delas med licensinnehavare/uppdragstagare till 
fotografen/filmaren och överföras till länder med andra dataskydds- 
och sekretesslagar där dessa kan lagras, visas och användas. Jag 
intygar att jag är minst 18 år och är myndig att ingå detta releaseavtal. 

Definitioner: ”ÖVERTAGARE” är en person eller ett företag till 
vilken fotografen/filmaren har tilldelat eller licensierat de 
rättigheter som ingår i detta releaseavtal likväl som 
licensinnehavare för sådan person eller företag. ”ERSÄTTNING” 
avser ekonomisk ersättning eller annat av värde jag har fått i 
utbyte mot de rättigheter jag överlåter i och med detta 
releaseavtal. ”MATERIAL” innebär alla fotografier, filmklipp, ljud 
eller andra inspelningar, stilla eller rörliga, där jag framträder och 
som tagits som en del av fotograferingen/inspelningen. ”MEDIA” 
innebär alla media, inklusive digitala, elektroniska och tryckta 
media, TV, film, radio och alla andra nu kända media eller media 
som kan komma att uppfinnas. ”MODELL” avser mig och omfattar 
mitt utseende, min avbild och min röst. ”MÅLSMAN” innebär 
förälder eller annan målsman för modellen. Målsman och modell 
hänvisas till gemensamt som ”jag” eller ”mig”, beroende på 
sammanhang, i detta releaseavtal. ”FOTOGRAF/FILMARE” avser 
fotograf, illustratör, filmare eller filmfotograf eller andra fysiska 
eller juridiska personer som fotograferar eller spelar in 
mig. ”FOTOGRAFERING/INSPELNING” avser den fotografering, 
filminspelning eller annan inspelning som beskrivs i det här formuläret. 

Information om fotograf/filmare 

Namn (texta)   

Underskrift  

Undertecknat den (DD/MM/ÅR)  

Datum för fotografering/inspelning   

Land och län/stat för fotografering/inspelning**  

Beskrivning/ref för fotografering/inspelning (om tillämpligt)  

 
 

Fäst visuell referens till modellen här: 
(Passas in efter det övre högra hörnet om den är större än rutan.) 
 
Exempel polaroid, körkort, utskrivet foto, kopia m.m. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Modellinformation 
Namn (texta)   

Födelsedatum (DD/MM/ÅR)  

Kön      man    kvinna eller    jag identifierar mig som _______ 

Information om modellen (eller målsman/ställföreträdare*) 
Adress  

  

Postnummer Ort  

Land   

Telefonnummer E-post  

Underskrift  

Undertecknat den (DD/MM/ÅR)   

*Om modellen är minderårig eller av annan anledning saknar 
rättshandlingsförmåga i det land där hon eller han bor, intygar 
jag att jag i egenskap av målsman har fullständig juridisk 
befogenhet att ge samtycke till fotografering/inspelning och ingå 
detta MODELLRELEASEAVTAL genom att skriva under och 
ange mina uppgifter ovan och nedan. 

Målsmans namn, om tillämpligt:    

Ytterligare information som ska fyllas i av modellen: 
(Valfritt) 

Information om etnisk tillhörighet kommer endast användas i 
beskrivande syfte och gör det lättare att tilldela sökord.  

___ Asiatisk – ringa in allt som stämmer in: 
(kinesisk, indisk, japansk, koreansk, övriga) 

___ Kaukasisk, vit ___Latinamerikansk 
___ Mellanöstern ___Amerikansk ursprungsbefolkning (indian) 
___Svart ____Blandad härkomst 
_____ Afrikansk amerikan 
Annat:    

Vittne till fotomodellens underskrift (Obs! Alla personer som 
skriver under och bevittnar måste vara myndiga i det land där detta 
releaseavtal skrivs under. En modell eller fotograf kan inte bevittna 
sin egen release. Ett vittnes signatur rekommenderas starkt.)   
Namn (texta)  

Underskrift  

Undertecknat den (DD/MM/ÅR)  
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