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 :مرئي لعارض األزیاء ھناقم بإرفاق مرجع 
 ).تتم محاذاتھ إلى الركن األیمن العلوي إذا كان أكبر من المربع(

 .فوریة أو رخصة قیادة أو نسخة مطبوعة أو نسخة مصّورة، إلخ Polaroidعلى سبیل المثال، صورة 

 

 التنازل الخاص بعارض األزیاء

صانع الفیلم / بالتعویض المقرُّ باستالمھ ھنا، وبمقتضى توقیع ھذا التنازل، فإنني أعطي المصور الفوتوغرافي 
 باستثناء التشھیر (واألشخاص المتنازل لھم اإلذن بترخیص المحتوى واستخدامھ في أي وسائط ألي أغراض 

والتي قد تتضمن، على سبیل المثال ال الحصر، اإلعالن عن أي خدمة أو منتج  )أو إنتاج المواد اإلباحیة/ و 
محتوى وصور ونصوص ورسومات وأفالم وأوافق على أنھ قد یتم الجمع بین ال. والترویج لھ وتسویقھ وتعبئتھ

أقر بموافقتي على نشر . وملفات صوتیة وأعمال مسموعة ومرئیة أخرى كما قد یتم قصھ أو تغییره أو تعدیلھ
ونوعي كما ھو مبّین أدناه، لكنني أتفھم أنھ قد یتم إقران نوع أو أصول عرقیة ) واحداً كان أو أكثر(أصلي العرقي 

 .أو من ینوب عنھم ألغراض الوصف/ صانع الفیلم /  أخرى بي من قِبل المصور

إنني أوافق على أنھ لیست لدي أي حقوق في المحتوى، وعلى أن كافة الحقوق المتعلقة بالمحتوى إنما تخص 
وأقرُّ وأوافق على أنني لم أعد أمتلك أي حق في . صانع الفیلم واألشخاص المتنازل لھم/ المصور الفوتوغرافي  

أو / صانع الفیلم و / ب إضافي، وأنني لن أتقدم بأي مطالبات مستقبلیة ألي سبب إلى المصور أو حساتعویض 
وأقرُّ وأوافق على . وأقر وأوافق على أن ھذا التنازل ملزم لورثتي وللمتنازل لھم من قبلي. األشخاص المتنازل لھم

باستثناء قانون (ضع لقوانین أن ھذا التنازل غیر قابل للرجوع عنھ، وعلى أنھ عالمي ودائم، وسوف یخ
 *)أو ولي أمره(الوالیة المدرجة في القائمة التالیة واألقرب إلى عنوان عارض األزیاء / الدولة  )الُمنازعات

 .نیویورك وألبرتا وإنجلترا وأسترالیا ونیوزلندا: الموجود في العمود المقابل للنص

من المتَفق علیھ أن معلوماتي الشخصیة لن تكون متوفرة للعامة ولكنھا قد ُتستخدم فقط في ما یتعلق بشكل مباشر 
على سبیل المثال، لرّد المطالبات أو حمایة الحقوق أو إخطار (بترخیص المحتوى حیثما اقتضت الضرورة 

حقیًقا لھذا الغرض، بما في ذلك مشاركة ھذه وقد یتم االحتفاظ بھا طالما كانت ضروریة ت )االتحادات التجاریة
صانع الفیلم ونقلھا إلى بلدان / المتنازل لھم من المصور الفوتوغرافي / المعلومات مع المرخَّص لھم من الباطن 

. في ما یختص بحمایة البیانات وخصوصیتھا حیث قد یتم تخزینھا والوصول إلیھا واستخدامھاذات قوانین مختلفة 
 .عاًما على األقل وأتمتع باألھلیة القانونیة الكاملة لتنفیذ ھذا التنازل 18وأضمن أنني أبلغ من العمر إنني أتعھد 

صانع الفیلم بالتنازل لھ أو لھا عن / أي شخص أو شركة قام المصور الفوتوغرافي " المتنازل لھم"یعني  :تعریفات
. المرخَّص لھم من قبل ھذا الشخص أو الشركة حقوق أو قام بترخیصھا لھ أو لھا بموجب ھذا التنازل، وكذلك

دوالر أو أي شيء آخر ذا قیمة كنت قد تلقیتھ مقابل الحقوق الممنوحة من جانبي في ھذا  1مبلغ " تعویض"یعني 
كل الصور الفوتوغرافیة أو المادة الفیلمیة أو المسموعة أو التسجیلیة األخرى، الثابتة أو " المحتوى"یعني . التنازل
كافة الوسائط بما في ذلك الرقمیة " الوسائط"تعني . ركة، المأخوذة لي كجزء من جلسة التصویرالمتح

واإللكترونیة والمطبوعة والتلفزیونیة والفیلمیة واإلذاعیة وغیرھا من الوسائط األخرى المعروفة اآلن والتي سیتم 
" ولي األمر"یعني . يشخصي أنا ویتضمن مظھري ومالمحي وصوت" عارض األزیاء"یعني . اختراعھا

المصور "یعني . أو الوصي القانوني على عارض األزیاء مًعا بضمیر المتكلم، حسبما یقتضي السیاق/األم و /األب
المصور الفوتوغرافي أو الرّسام أو صانع الفیلم أو المصور السینمائي أو أي شخص " صانع الفیلم/ الفوتوغرافي 

جلسة التصویر الفوتوغرافي أو " جلسة التصویر"تعني . ًیا أو التسجیل ليأو كیان آخر یقوم بتصویري فوتوغراف
 .الفیلمي الموضحة في ھذا النموذج

 صانع الفیلم/معلومات المصور

 )______________________________________مطبوع(االسم 

 ______________________________________________التوقیع

 ________________________________ )السنة/ش ش/ي ي(تاریخ التوقیع 

 _________________________________________تاریخ جلسة التصویر

 _____________________**الوالیة المنعقدة فیھا جلسة التصویر/البلد والمنطقة

 )________________________إذا وجد(مرجع جلسة التصویر /وصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات عارض األزیاء

 )___________________________مطبوع(االسم 

 _________________)السنة/ش ش/ي ي(تاریخ المیالد 

 ______________ھویة أتبني أو                   أنثى                    ذكر                  النوع 

 *)أو ولي أمره(معلومات عارض األزیاء 

 ______________________________عنوان اإلقامة 

 

 _________________________________المدینة
 _____________________________المقاطعة/الوالیة

الرمز /رمز المنطقة __________________________الدولة
 ______________________________البریدي

البرید  _________________________الھاتف
 __________________________________اإللكتروني

 __________________________________________________________وقیعالت

 _________________)السنة/ش ش/ي ي( تاریخ التوقیع

إذا كان عارض األزیاء قاصًرا أو یفتقر إلى األھلیة في دائرة االختصاص القضائي لمحل اإلقامة، فإن ولي األمر *
یضمن ویتعھد بأنھ الوصي ویتعھد بأنھ الوصي القانوني على عارض األزیاء، وأنھ یتمتع باألھلیة القانونیة الكاملة 

لذي یتم بمقتضاه التنازل عن كافة الحقوق في المحتوى الخاص للموافقة على جلسة التصویر ولتنفیذ ھذا التنازل ا
فیرجى إدخال التفاصیل الخاصة بصفتك ولي أمر، إذا كنت بصدد التوقیع بموجب ھذه األھلیة، . بعارض األزیاء

 .بك أعاله واسمك أدناه

 _______________________________________________:، إذا وجداسم ولي األمر
 

 

 

 

 

 

 

یجب أن یكون كافة األشخاص الذین یقومون بالتوقیع والشھادة في السن : مالحظة( شاھد على توقیع المودیل
 أو المودیل یكون أن یجوز ال. التنازل فیھا المنطقة التي یتم توقیع ھذاالقانونیة ویتمتعون باألھلیة القانونیة في 

 ) الشاھد إمضاء بتضمین بشدة ُینصح لذا عنھ، الصادر التصریح على شاھًدا المصور

 )_______________________________________مطبوع(االسم 

 ____________________________________________التوقیع

 _________________)السنة/ش ش/ي ي(تاریخ التوقیع 

 :)اختیاریة( معلومات إضافیة یجب إكمالھا من قبل عارض األزیاء

 .األصل العرقي ألغراض وصفیٍة فقط، وتكون بمثابة وسیلة لتوفیر مزید من الدقة في تعیین كلمات البحثُتطلب معلومات 

 :َضْع دائرة حول كل ما ینطبق علیك –آسیوي ____
 )صیني، ھندي، یاباني، كوري، غیر ذلك(

زر المحیط من سكان ج____ أمیركي أصلي ____ شرق أوسطي ____ ھسباني، التیني____ قوقازي، أبیض____
 أمیركي أفریقي____ عرق مختلط____ أسود ____ الھادئ 

 :غیر ذلك


