Omaisuuden julkaisulupa
Jäljempänä tarkemmin määritellyn Omaisuuden omistajana tai
valtuutettuna edustajana annan tämän sopimuksen allekirjoituksin

Valokuvaajan/elokuvantekijän tiedot

valokuvaajalle/elokuvantekijälle ja oikeudenhaltijoille lupani luoda ja

Nimi (painokirjaimin)

käyttää omaisuutta kuvaavaa sisältöä missä tahansa viestintävälineissä ja

_____________________________________________________

mihin tahansa tarkoitukseen (lukuun ottamatta häpäiseviä tai

Allekirjoitus

pornografisia tarkoituksia), kuten minkä tahansa tuotteen tai palvelun
mainontaan, markkinointiin tai pakkaamiseen. Annan luvan sisällön

_______________________________________________________

yhdistämiseen muuhun sisältöön, tekstiin ja grafiikkaan sekä sisällön

Päiväys (PP/KK/VVVV) __________________________________

rajaamiseen ja muokkaamiseen. Tunnustan, että kaikki oikeudet sisältöön

Kuvaustapahtuman kuvaus/viite (jos olemassa)

kuuluvat valokuvaajalle/elokuvantekijälle ja/tai oikeudenhaltijoille.

______________________________________

Olen saanut korvauksen tässä sopimuksessa annetuista oikeuksista. Minulla

Kuvauspäivä (PP/KK/VVVV) ______________________________________

ei ole oikeutta lisäkorvauksiin, ja lupaan olla tekemättä
valokuvaajalle/elokuvantekijälle ja/tai oikeudenhaltijoille lisävaatimuksia
mistään syystä. Olen tietoinen siitä ja suostun siihen, että tämä sopimus
koskee myös mahdollisia perijöitäni, omaisuuden oikeudenhaltijoita ja
muita henkilöitä, jotka voivat esittää omaisuuteeni kohdistuvia vaateita.
Tämä sopimus on peruuttamaton ja pysyvä, ja se on voimassa
maailmanlaajuisesti. Sopimukseen pätevät seuraavista luetelluista
paikoista sen maan/osavaltion lait , (kansainväliset lainvalintanormit

Omaisuuden tiedot (kuvaile sopimuksessa tarkoitettua omaisuutta –
jos kyseessä on kiinteistö, ilmoita sen osoite, ja jos kyseessä on
aineeton omaisuus, ilmoita mahdolliset rekisteröintitiedot ja/tai anna
muu kuvaus)
Kuvaus
________________________________________________________
Osoite
__________________________________________________________

ohittaen), joka sijaitsee lähimpänä omistajan tai valtuutetun edustajan
osoitetta: New York, Alberta, Englanti, Australia ja Uusi-Seelanti.

Paikkakunta __________________________________

Osapuolet sopivat, että henkilötietojani ei julkaista, mutta niitä voidaan
käyttää tarvittaessa ainoastaan suorassa yhteydessä sisällön
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.

Osavaltio/maakunta _____________ Maa _______________________
Postinumero _____________
Omistajuustiedot (valitse yksi)
Omistajana henkilö Omistajana yritys
Yritysomistajan valtuutettu edustaja – työntekijän tai

Vakuutan olevani vähintään 18 vuoden ikäinen. Olen täysin
oikeustoimikelpoinen, ja minulla on oikeus solmia tämä sopimus ja
myöntää siinä esitetyt, omaisuutta koskevat oikeudet sekä tehdä tämä
sopimus myös sellaisten henkilöiden puolesta, joilla on omaisuuteen
kohdistuvia oikeuksia.
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 omaisuutta esittäviä valokuvia,
elokuvatallenteita ja muita pysäytettyjä ja liikkuvia otoksia, jotka on
tallennettu kuvaustapahtuman yhteydessä. "VIESTINTÄVÄLINEILLÄ"
tarkoitetaan kaikkia viestintävälineitä, mukaan lukien digitaalisia ja
elektronisia välineitä, lehtiä, televisiota, elokuvia ja muita tällä hetkellä
tunnettuja ja tulevaisuudessa keksittäviä viestintävälineitä.
"VALOKUVAAJALLA/ELOKUVANTEKIJÄLLÄ" tarkoitetaan valokuvaajaa,
kuvittajaa, elokuvantekijää tai elokuvaajaa sekä kaikkia muita henkilöitä
tai kokonaisuuksia, jotka valokuvaavat tai muulla tavoin tallentavat
omaisuutta. "OMAISUUDELLA" tarkoitetaan kuvauksen kohteena olevaa
paikkaa ja/tai omaisuutta (kiinteistöä tai aineetonta omaisuutta).
"KUVAUSTAPAHTUMALLA" ja "KUVAUKSELLA" tarkoitetaan tässä
sopimuksessa kuvattua valokuvaus- tai elokuvaustapahtumaa.

muun henkilön nimi (painokirjaimin)
__________________________________
Yrityksen nimi (jos omistajana yritys)
____________________________________
Työnimike/asema (jos soveltuva)
___________________________________________
Allekirjoitus___________________________________________________
Päiväys (PP/KK/VVVV) ___________________________________________
Puhelin ________________________________________________________
Sähköposti _____________________________________________________
Allekirjoitukset (HUOM. Kaikkien allekirjoittaneiden henkilöiden ja
todistajien on oltava täysi-ikäisiä ja oikeustoimikelpoisia sillä alueella, jolla
sopimus allekirjoitetaan. Henkilö ei voi toimia todistajana omalle
sopimukselleen.)
Nimi (painokirjaimin) ______________________________________
Allekirjoitus ____________________________________________
Päiväys (PP/KK/VVVV) ___________________________
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