Overdragelse av eiendom
Som eier av eller autorisert representant for eiendommen, og ved å
signere denne overdragelsen, gir jeg fotografen/filmskaperen og
overdragelsesmottakerne min tillatelse til å opprette og bruke
innholdet som fremstiller eiendommen, 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 annet innhold, tekst og grafikk og beskjæres eller
endres. Jeg samtykker i at alle rettigheter til innholdet tilhører
fotografen/filmskaperen og/eller overdragelsesmottakerne.

Opplysninger om fotografen/filmskaperen
Navn (blokkbokstaver)
_______________________________________________________________
Signatur
________________________________________________________________
Dato signert (DD/MM/ÅR)
________________________________________________________________
Bildetakingsbeskrivelse/‐ref. (hvis relevant) _______________________________
Bildetakingsdato (DD/MM/ÅR) _________________________________________
Opplysninger om eiendommen (Beskriv eiendommen som dekkes av

Jeg samtykker i at jeg har mottatt vederlag for rettighetene som gis i
denne overdragelsen. Jeg 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 samtykker i at denne overdragelsen er
bindende for mine arvtakere hvis det er relevant,
overdragelsesmottakere og enhver person som gjør krav på en
interesse i eiendommen. Jeg samtykker i at denne overdragelsen er
ugjenkallelig og global og vil være underlagt lovene (unntatt
tvisteloven) til landet/staten fra den følgende listen som er nærmest
adressen til eieren eller den autoriserte representanten som er angitt
på motstående side: New York, Alberta, England, Australia og New
Zealand.

overdragelsen, inkludert adresse hvis fast eiendom eller opplysninger om registrering /
annen beskrivelse hvis åndsverk.)

Beskrivelse
______________________________________________________

Adresse ________________________________________________________

By __________________________________ Stat/provins _____________
Land _____________________________ Postnummer _____________
Opplysninger om eierskap (kryss av i den relevante boksen)
Individuell eier Firmaeier

Det er herved avtalt at mine personopplysninger ikke vil bli gjort
offentlig tilgjengelige, men bare kan brukes i direkte sammenheng
med lisensieringen av det relevante innholdet der det er nødvendig
for å beskytte fotografen/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 dette formålet, inkludert
å bli delt med underlisensholdere/overdragelsesmottakere av
fotografen/filmskaperen og overføres til land med andre lover om
databeskyttelse og personvern, hvor de kan lagres, hentes frem og
brukes.

Autorisert representant for firmaeier Personnavn eller
ansattnavn (blokkbokstaver)
__________________________________
Selskapets navn (hvis relevant)
____________________________________

Tittel/stilling (hvis relevant)
_____________________________________________________

Jeg garanterer for at jeg er minst 18 år gammel. Jeg har full
myndighhet og juridisk rett til å foreta denne overdragelsen og
overføre rettighetene i forhold til eiendommen som gis i
overdragelsen, og binde alle personer som gjør krav på en interesse i
eiendommen.
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 og opptak, stillbilder og bilder i bevegelse,
tatt av eiendommen som en del av bildetakingen. MEDIER betyr alle
medier, inkludert digitale medier, elektroniske medier, trykte medier, TV,
film og andre medier som nå er kjent, eller som vil bli oppfunnet.
FOTOGRAF/FILMSKAPER betyr fotograf, illustratør, filmskaper eller
filmfotograf eller en hvilken som helst annen person eller enhet som
avbilder eiendommen. EIENDOM betyr stedet og/eller eiendommen (fast
eiendom eller åndsverk) som er gjenstand for bildetakingen.
BILDETAKING betyr fotograferings‐ eller filmøkten som beskrives i dette
skjemaet.

Signatur
_______________________________________________________________
Dato signert (DD/MM/ÅR)
__________________________________________________
Kontakt Telefon ___________________________________________________
Kontakt‐e‐post ___________________________________________________
Vitne (MERK: Alle personer som signerer og bevitner, må være myndige og ha rettskapasitet
på området som denne overdragelsen signeres på. En person kan ikke bevitne sin egen
overdragelse.)

Navn (blokkbokstaver)
_____________________________________________________
Signatur
_______________________________________________________
Dato signert (DD/MM/ÅR) ____________________________________
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