Modelloverdragelse
For vederlag som i dette dokumentet bekreftes som mottatt, og
ved å signere denne overdragelsen, gir jeg herved
fotografen/filmskaperen og overdragelsesmottakerne min tillatelse
til å lisensiere innholdet og bruke innholdet i et hvilket som helst
medium og for et hvilket som helst formål (unntatt injurier og/eller
pornografi), som blant annet kan omfatte reklame, kampanjer,
markedsføring og emballasje for et hvilket som helst produkt og
en hvilken som helst tjeneste. Jeg samtykker i at innholdet kan
kombineres med andre bilder, tekst, grafikk, film, lyd og
audiovisuelle produkter og beskjæres og endres. Jeg godtar og
samtykker i offentliggjøring av min(e) etnisitet(er) som angitt
nedenfor, men er innforstått med at andre etnisiteter kan bli
forbundet med meg av fotografen/filmskaperen og/eller
overdragelsesmottakerne for beskrivende formål.
Jeg samtykker i at jeg ikke har noen rettigheter til innholdet, og at
alle rettighetene til innholdet tilhører fotografen/filmskaperen og
overdragelsesmottakerne. Jeg godtar og samtykker i at jeg ikke
har ytterligere rett til vederlag eller oppgjør, og at jeg ikke på noe
grunnlag vil rette ytterligere krav mot fotografen/filmskaperen
og/eller overdragelsesmottakerne. Jeg godtar og samtykker i at
denne overdragelsen er bindende for mine arvtakere og
overdragelsesmottakere. Jeg godkjenner at jeg har samtykket i
publisering av min(e) etnisitet(er) og kjønn som angitt nedenfor,
men forstår at andre etnisiteter eller kjønn kan assosieres med
meg av fotografen/filmskaperen og/eller annen person for
beskrivende formål.
Det er avtalt at mine personopplysninger ikke vil bli gjort offentlig
tilgjengelige, men bare kan brukes i direkte sammenheng med
lisensieringen av innholdet der det er nødvendig for å beskytte
fortografen/filmskaperen og/eller overdragelsesmottakerne (f.eks. for
å bestride krav, beskytte rettigheter eller underrette fagforeninger).
Disse personopplysninger kan beholdes så lenge det er nødvendig
for å fylle dette formålet, inkludert å bli delt med fotografens/
filmskaperens underlisensholdere/overdragelsesmottakere og
overføres til land med andre lover om databeskyttelse og personvern,
hvor de kan lagres, hentes frem og brukes. Jeg garanterer for at jeg
er minst 18 år gammel ogat jeg har full myndighet til å foreta denne
overdragelsen.
Definisjoner: OVERDRAGELSESMOTTAKER betyr en person
eller et hvilket som helst firma som fotografen/filmskaperen har
tildelt eller lisensiert rettigheter til under denne overdragelsen, så
vel som lisensinnehaverne til en hvilken som helst slik person
eller et hvilket som helst slikt firma. VEDERLAG betyr $ 1 eller
noe annet av verdi som jeg har mottatt for rettighetene som
denne overdragelsen gir meg. INNHOLD betyr alle fotografier,
filmer, lydopptak og andre opptak, stillbilder og bilder i bevegelse,
tatt av meg som en del av bildetakingen. MEDIER betyr alle
medier, inkludert digitale medier, elektroniske medier, trykte
medier, TV, film, radio og andre medier som nå er kjent, eller som
vil bli oppfunnet. MODELL betyr meg, og omfatter mitt utseende,
min skikkelse og min stemme. FORELDER betyr modellens
forelder og/eller foresatte. Det henvises til både forelder og modell
som jeg og meg i denne overdragelsen etter behov.
FOTOGRAF/FILMSKAPER betyr fotograf, illustratør, filmskaper
eller filmfotograf eller en hvilken som helst annen person eller
enhet som fotograferer eller gjør opptak av meg. BILDETAKING
betyr fotograferings-, film- eller opptaksøkten som beskrives i
dette skjemaet.

Legg ved visuell henvisning til modellen her:
(Rett inn etter øvre høyre hjørne hvis større enn boksen.)
For eksempel polaroidbilde, førerkort, utskrift, kopi e.l.

Opplysninger om modellen
Navn (blokkbokstaver)
Fødselsdato (DD/MM/ÅR)
Kjønn  mann  kvinne eller  jeg identifiserer meg som _______
Opplysninger om modellen (eller forelder/verge*)
Bostedsadresse

By

Stat/provins

Land

Postnummer

Telefon

E-post

Signatur
Dato signert (DD/MM/ÅR)
*Hvis modellen er mindreårig eller ikke har rettskapasitet i
bostedsjurisdiksjonen, garanterer forelderen og går god for at
forelderen er modellens foresatte og har full rettskapasitet til å
samtykke til bildetakingen og foreta denne overdragelsen AV
ALLE RETTIGHETER TIL MODELLENS INNHOLD. Angi
opplysningene dine ovenfor hvis du er en forelder som signerer i
kraft av denne rettskapasiteten, samt navnet ditt.
Forelders/verges navn:
hvis relevant
Ytterligere opplysninger fra modellen: (valgfritt)
Informasjon om etnisitet utbes bare for beskrivende formål
og tjener bare til å gi større nøyaktighet i tilordning av søkeord.
___Asiatisk – sett ring rundt alt som gjelder deg:
(kinesisk, indisk, japansk, koreansk, annet)
___Hvit
___Spansk, Latinamerikansk
___Fra Midt-Østen
___Indianer
___Fra stillehavsøy
___Svart
___Blandet rase
___Afroamerikaner
Annet:

Navn (blokkbokstaver)

Vitne til modellens underskrift (MERK: Alle personer som
signerer og bevitner, må være myndige og ha myndighet på
området som denne overdragelsen foretas innenfor. Modell eller
fotograf kan ikke være vitne på sitt eget bildefrigivelsesskjema.
Det anbefales sterkt å ha en vitnesignatur.)

Signatur

Navn (blokkbokstaver)

Dato signert (DD/MM/ÅR)

Signatur

Opplysninger om fotografen/filmskaperen

Bildetakingsdato

Dato signert (DD/MM/ÅR)

Bildetakingsland og -region/-stat**
Bildetakingsbeskrivelse/-ref. (hvis relevant)
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