หนังสื อยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ ภาพทรัพย์สิน

ข้ อมูลช่ างภาพ / ผู้ผลิตภาพยนตร์
ชื�อ (ตัวบรรจง) ___________________________________________________________

ในฐานะเจ้าของหรื อตัวแทนที�ได้รับมอบอํานาจในทรัพย์สินและโดยการลงนามเพื�อสิ ทธิการเผย
แพร่ น� ี ข้าพเจ้าขอมอบสิ ทธิของข้าพเจ้าแก่ช่างภาพ / ผูผ้ ลิตภาพยนตร์
และผูร้ ับโอนสิ ทธิในการสร้างและใช้เนื�อหาที�บรรยายถึงทรัพย์สินในสื� อใดๆ
เพื�อวัตถุประสงค์ใดๆ (ยกเว้นการทําให้เสื� อมเสี ยชื�อเสี ยงและ / หรื อสื� อลามก)
ซึ� งอาจรวมถึงโฆษณา, การส่ งเสริ มการขาย, การตลาด
และการบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดๆ เป็ นต้น
ข้าพเจ้ายินยอมให้นาํ เนื�อหาไปรวมกับเนื�อหา ข้อความ และกราฟิ กอื�นๆ และตัด แก้ไข
หรื อดัดแปลงเนื�อหาได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สิทธิ ในเนื�อหาทุกกรณีเป็ นของช่างภาพ /
ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และ / หรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ
ข้าพเจ้ายินยอมรับค่าตอบแทนสําหรับการมอบสิ ทธิในหนังสื อยินยอมฉบับนี�
ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิในค่าตอบแทนหรื อการทําบัญชีเพิ�มเติมในภาย
หลัง และข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องสิ ทธิใดๆ เพิม� เติมต่อช่างภาพ / ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และ /
หรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับว่าหนังสื อยินยอมฉบับนี�มีผลผูกพันต่อทายาทของข้าพเจ้า หากมี
ผูร้ ับโอนสิ ทธิ หรื อบุคคลใดก็ตามที�มีสิทธิเรี ยกร้องผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั�น
ข้าพเจ้ายอมรับว่าหนังสื อยินยอมฉบับนี�เพิกถอนไม่ได้ แพร่ หลายทัว� โลก และมีผลตลอดไป
และจะอยูภ่ ายใต้กฎหมาย (ไม่รวมกฎหมายที�มีความขัดแย้ง) ของประเทศ /
รัฐในรายชื�อที�แสดงซึ� งอยูใ่ กล้กบั ที�อยูข่ องเจ้าของ
หรื อตัวแทนที�ได้รับมอบอํานาจซึ� งแสดงรายชื� อถัดจากนี�มากที�สุด ดังนี� นิวยอร์ก, อัลเบอร์ ตา,
อังกฤษ, ออสเตรเลีย และนิวซี แลนด์
เป็ นที�ตกลงกันว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าจะไม่ถูกนําไปเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน
แต่อาจนําไปใช้โดยตรงเกี�ยวกับการอนุ ญาตให้ใช้เนื�อหาที�เกี�ยวข้องหากจําเป็ นเท่านั�น (เช่น
เพื�อต่อสู ้ขอ้ เรี ยกร้อง ปกป้ องสิ ทธิ หรื อแจ้งต่อสหภาพแรงงาน)
และอาจถูกเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที�จาํ เป็ นเพื�อตอบสนองวัตถุประสงค์น� ี
รวมถึงการนําไปใช้ร่วมกับผูไ้ ด้รับอนุ ญาตย่อย / ผูร้ ับโอนสิ ทธิของช่างภาพ / ผูส้ ร้างภาพยนตร์
และโอนไปยังประเทศที�มีกฎหมายการป้ องกันข้อมูลและความเป็ นส่ วนตัวแตกต่างกัน
ซึ� งอาจถูกจัดเก็บ เข้าถึง และใช้ได้
ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่าข้าพเจ้ามีอายุไม่ต�าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์
ข้าพเจ้ามีความสามารถและมีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายในการดําเนินการยินยอมและมอบ
สิ ทธิที�ได้รับจากทรัพย์สินในที�น� ี และในการผูกพันทุกบุคคลที�เรี ยกร้องผลประโยชน์ในทรัพย์สินนี�
คําจํากัดความ: “ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ” หมายถึงบุคคลหรื อบริ ษทั ที�ช่างภาพ /
ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ได้โอนหรื ออนุญาตให้ใช้สิทธิ ภายใต้หนังสื อยินยอมฉบับนี�
รวมถึงผูไ้ ด้รับอนุญาตจากบุคคลหรื อบริ ษทั นั�น “ค่าตอบแทน” หมายถึงจํานวนเงิน $1
หรื อสิ� งอื�นที�มีมูลค่านอกเหนือจากนี�ที�ขา้ พเจ้าได้รับเป็ นการแลกเปลี�ยนสําหรับสิ ทธิ ที�ขา้ พเจ้ามอบให้ใน
หนังสื อยินยอมฉบับนี� “เนื�อหา” หมายถึงภาพถ่าย ภาพยนตร์ หรื อสิ� งบันทึกทั�งหมด
ทั�งที�เป็ นภาพนิ�งหรื อภาพเคลื�อนไหวที�มีทรัพย์สินดังกล่าวปรากฏเป็ นส่ วนหนึ�งของการถ่ายทํา “สื� อ”
หมายถึงสื� อทั�งหมดรวมถึงดิจิตอล, อิเล็กทรอนิกส์, สิ� งพิมพ์, โทรทัศน์, ภาพยนตร์ และสื� ออื�นๆ
ที�เป็ นที�รู้จกั หรื อถูกประดิษฐ์ข� ึนในปั จจุบนั “ช่างภาพ / ผูผ้ ลิตภาพยนตร์” หมายถึงช่างภาพ,
ผูส้ ร้างภาพประกอบ, ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ หรื อช่างถ่ายภาพยนตร์
หรื อบุคคลหรื อองค์กรอื�นที�ทาํ การถ่ายภาพหรื อบันทึกภาพทรัพย์สินนั�น “ทรัพย์สิน” หมายถึงสถานที�
และ / หรื อทรัพย์สิน (อสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา) ที�อยูภ่ ายใต้การถ่ายทํา “การถ่ายทํา”
หมายถึงช่วงเวลาที�ทาํ การถ่ายภาพหรื อภาพยนตร์ที�ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี�

ลงชื�อ ____________________________________________________________________
วันที�ลงชื�อ (วว/ดด/ปี ) ______________________________________________________
คําอธิบาย/ข้อมูลอ้างอิงการถ่ายทํา (หากมี) ______________________________________
วันที�ถ่ายทํา (วว/ดด/ปี ) ______________________________________________________
ข้ อมูลทรัพย์สิน (อธิบายถึงทรัพย์สินที�กล่าวถึงในหนังสื อยินยอม รวมถึงที�อยูห่ ากเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
หรื อหากเป็ นทรัพย์สินทางปัญญา ให้อธิบายรายละเอียดของการจดทะเบียน / คําอธิบายอื�นๆ)
คําอธิบาย
______________________________________________________________________
ที�อยู่
_______________________________________________________________________
เมือง __________________________________ รัฐ/จังหวัด _____________ ประเทศ
_____________________________ รหัสไปรษณี ย ์ _____________
ข้ อมูลกรรมสิ ทธิ� (ทําเครื� องหมายในช่องที�เหมาะสม) เจ้าของคนเดียว เจ้าของร่ วม
เจ้าของร่ วม ตัวแทนที�ได้รับมอบอํานาจของเจ้าของร่ วม ชื�อบุคคลหรื อพนักงาน
(ตัวบรรจง)
_____________________________________________________________________
ชื�อขององค์กร (หากมี)
_______________________________________________________________________________
คํานําหน้าชื�อ/ตําแหน่ง (หากมี)
_____________________________________________________________________________ ลงชื�อ
_________________________________________________________________ วันที�ลงชื�อ (วว/ดด/ปี )
_______________________________________________________________ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
___________________________________________________________________________________
อีเมลติดต่อ __________________________________________________________________________
พยาน (หมายเหตุ: บุคคลซึ� งลงชื�อเป็ นพยานต้องมีอายุและความสามารถตามกฎหมาย
ในขณะที�ทาํ การลงชื�อในหนังสื อยินยอมฉบับนี� บุคคลไม่สามารถเป็ นพยานในการยินยอมของตนเองได้)
ชื�อ (ตัวบรรจง)
_____________________________________________________________________________________
ลงชื�อ
_____________________________________________________________________________________
วันที�ลงชื�อ (วว/ดด/ปี ) ____________________________________________________________________
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