Egendomsrelease

Information om fotograf/filmare
Namn (texta)

Som ägare eller auktoriserad representant för egendomen och
genom att skriva under detta releaseavtal ger jag
fotografen/filmaren och övertagare tillstånd att skapa och
använda materialet där egendomen avbildas 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 annat innehåll, text och grafik samt
att det beskärs, ändras eller modifieras. Jag samtycker till att
alla rättigheter till materialet övergår till fotografen/filmaren
och/eller övertagare.

_________________________________________________________
Underskrift
_________________________________________________________
Undertecknat den (DD/MM/ÅR)
___________________________________________ Beskrivning/ref för
fotografering/inspelning (om tillämpligt) ____________________________
Datum för fotografering/inspelning (DD/MM/ÅR) _____________________
Information om egendom (Beskriv egendom som omfattas av releaseavtalet,
inklusive adress om det är en fastighet, eller om det gäller immateriell egendom,

Jag bekräftar att jag har erhållit ersättning för de rättigheter som
ges i detta releaseavtal. 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
releaseavtal är bindande för mina arvtagare om så är tillämpligt,
övertagare och andra personer som kan komma att göra
anspråk på egendomen. Jag samtycker till att detta releaseavtal
är oåterkalleligt och oupphörligt samt gäller internationellt. Det
regleras av rådande lagstiftning (exklusive lagvalsregler) i det av
följande länder som ligger närmast adressen för den ägare eller
den auktoriserade representant som anges på motsatt sida:
New York, Alberta, England, Australien eller Nya Zeeland.

uppgifter om registrering/övriga beskrivningar.)

Det avtalas härmed att mina personuppgifter inte ska
offentliggöras, men att de kan användas i samband med
licensiering av relevant material där så är nödvändigt för att
skydda 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.

Enskild ägare Företagsägare

Jag intygar att jag är minst 18 år gammal. Jag är myndig och har
rätt att ingå detta releaseavtal och överlåta de rättigheter som
beskrivs här gällande egendomen, vilket kommer att vara
bindande för alla personer som kan komma att göra anspråk på
egendomen.

_________________________________________________ Underskrift

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” avser alla fotografier, filmklipp eller
inspelningar, stilla eller rörliga, som har tagits av egendomen som en del
av fotograferingen/inspelningen. ”MEDIA” innebär alla media, inklusive
digitala, elektroniska och tryckta media, TV, film och alla andra nu kända
media eller media som kan komma att uppfinnas.
”FOTOGRAF/FILMARE” avser fotograf, illustratör, filmare eller
filmfotograf eller andra fysiska eller juridiska personer som fotograferar
eller spelar in egendomen. ”EGENDOM” avser den plats eller egendom
(fastighet eller immateriell egendom) som är föremål för
fotograferingen/inspelningen. ”FOTOGRAFERING/INSPELNING” avser
den fotografering eller inspelning som beskrivs i det här formuläret.

Beskrivning
_____________________________________________________________

Adress___________________________________________________
Postnummer______________________
Postort_____________________________
Land _____________
Information om ägarskap (markera lämplig kryssruta)

Auktoriserad representant för företagsägare, namn på
enskild ägare eller anställd (texta)
__________________________________
Företagets namn (om tillämpligt) ____________________________________
Titel/befattning (om tillämpligt)
_______________________________________________________
Undertecknat den (DD/MM/ÅR)
_____________________________________________________ Telefonnr
E-post ___________________________________________________
Bevittnas (Obs! Alla personer som skriver under och bevittnar måste vara myndiga i
det land där detta releaseavtal skrivs under. Det är inte tillåtet att bevittna sitt eget
releaseavtal.)

Namn (texta)
_____________________________________________________ Underskrift
_______________________________________________________
Undertecknat den (DD/MM/ÅR) __________________________________
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