Izjava o pravicah modela
V zameno za nadomestilo, čigar prejem se potrjuje s to izjavo,
in s podpisom te izjave dajem fotografu oz. filmskemu
ustvarjalcu in njunim pooblaščencem svoje dovoljenje, da
licencirajo vsebino in jo uporabijo v katerem koli mediju za
kakršne koli namene (razen za pornografski ali sramotilni
namen), kar lahko med drugim vključuje oglaševanje,
promocijo, trženje in pakiranje za kateri koli izdelek ali storitve.
Soglašam, da se vsebina lahko uporablja v kombinaciji z
drugimi slikami, besedilom, grafiko, filmom ter avdio in
avdiovizualnimi deli ter da se jo lahko obreže, spremeni ali
predela. Potrjujem in soglašam, da sem privolil/-a v objavo
moje/-ih etnične/-ih pripadnosti in mojega spola, kot je
navedeno spodaj, ob tem pa se zavedam, da me lahko za
opisne namene fotograf oz. filmski ustvarjalec in/ali njuni
pooblaščenci povežejo tudi z drugimi etničnimi skupinami ali
spolom.
Soglašam, da nimam nobenih pravic do vsebine in da vse
pravice do vsebine pripadajo fotografu oz. filmskemu
ustvarjalcu in/ali njunim pooblaščencem. Potrjujem in
soglašam, da nimam nobene nadaljnje pravice do
dodatnega nadomestila ali obračuna in da ne bom iz
nobenega razloga uveljavljal/-a kakršnih koli dodatnih
zahtevkov do fotografa oz. filmskega ustvarjalca in/ali
njegovih pooblaščencev. Potrjujem in soglašam, da je ta
izjava o prenosu pravic zavezujoča za moje dediče in
pooblaščence. Soglašam, da je ta izjava o prenosu pravic
nepreklicna, svetovno veljavna in trajna, ureja pa jo
zakonodaja (z izjemo zakonodaje o koliziji) države/zvezne
države s spodnjega seznama, ki je najbližja navedenemu
naslovu modela (ali starša*): New York, Alberta, Anglija,
Avstralija in Nova Zelandija.
Dogovorjeno je, da moji osebni podatki ne bodo postali javno
dostopni, temveč se lahko uporabljajo le v neposredni
povezavi z licenciranjem vsebine, kjer je to potrebno (npr. za
obrambo zahtevkov, varovanje pravic ali obveščanje
sindikatov), in se lahko hranijo tako dolgo, kot je potrebno za
izpolnitev tega namena, kar vključuje njihovo deljenje z
imetniki podlicenc oz. pooblaščenci fotografa oz. filmskega
ustvarjalca in prenos v države z drugačno zakonodajo o
varstvu podatkov in zasebnosti, kjer se jih lahko hrani, do njih
dostopa in uporablja. Izjavljam in jamčim, da imam vsaj 18 let
ter imam polno pravno in poslovno sposobnost za podpis te
izjave o prenosu pravic.
Opredelitve: »POOBLAŠČENCI« so osebe ali podjetja, ki jim je
fotograf oz. filmski ustvarjalec dodelil pravice ali podelil
licenco na podlagi te izjave, ter imetniki licenc katere koli
takšne osebe ali podjetja. »NADOMESTILO« je 1 USD ali kar koli
drugega z vrednostjo, kar sem prejel/-a v zameno za pravice,
ki jih podeljujem s to izjavo. »VSEBINA« so vse fotografije, film,
avdio ali drugi mirujoči ali gibljivi posnetki moje podobe,
posneti v okviru snemanja. »MEDIJI« so vsi mediji, vključno z
digitalnimi, elektronskimi, tiskanimi, televizijskimi, filmskimi,
radijskimi in drugimi mediji, ki so trenutno znani oz. bodo
izumljeni. »MODEL« sem jaz, kar vključuje moj videz, podobo in
glas. »STARŠ« je starš in/ali zakoniti skrbnik modela. Starš in
model sta v tej izjavi skupno imenovana »jaz«, »mene«, »meni«
in »mano«, kot to narekuje kontekst. »FOTOGRAF OZ. FILMSKI
USTVARJALEC« je fotograf, ilustrator, filmski ustvarjalec ali
direktor fotografije oziroma katera koli druga oseba ali
subjekt, ki me fotografira ali snema. »SNEMANJE« je
fotografska, filmska ali snemalna seja, opisana v tej obliki.
Podatki fotografa oz. filmskega ustvarjalca
Ime in priimek (tiskano) ___________________________________
Podpis __________________________________________________
Datum podpisa (DD. MM. LETO) ___________________________
Datum snemanja ________________________________________
Država in regija/zvezna država snemanja __________________
Opis/ref. snemanja (če je relevantno)______________________

Tukaj priložite vizualno podobo modela:
(Poravnana z zgornjim desnim kotom, če je večja od okvirčka.)
Na primer polaroidni posnetek, vozniško dovoljenje,
natisnjeni posnetek, fotokopija itd.

Podatki modela
Ime in priimek (tiskano)

______________________________________

Datum rojstva (DD. MM. LETO) __________________________________
Spol

[ ] moški [ ] ženska ali [ ] Opredeljujem se kot __________

Podatki modela (ali starša*)
Naslov prebivališča____________________________________________
_______________________________________________________________
Kraj _______________

Zvezna država/provinca ____________

Država

Poštna številka ______________________

____________

Telefon _____________
Podpis

E-poštni naslov _____________________

____________________________________________________

Datum podpisa (DD. MM. LETO)_______________________________
*Če je model mladoleten ali ni poslovno sposoben v jurisdikciji
stalnega prebivališča, starš jamči in izjavlja, da je zakoniti skrbnik
modela in ima polno pravno in poslovno sposobnost za privolitev
v snemanje in podpis te izjave o prenosu VSEH PRAVIC DO
VSEBINE MODELA. Če ste starš, ki podpisuje v tej vlogi, zgoraj
vnesite svoje podatke, spodaj pa svoje ime in priimek.
Ime in priimek
starša:______________________________________________
če je relevantno
Dodatni podatki, ki jih izpolni model: (izbirno)
Podatki o etnični pripadnosti so zaprošeni samo za opisne
namene, služijo pa za zagotavljanje večje natančnosti pri
dodeljevanju iskalnih besed.
___azijska – obkrožite, kar velja za vas: (kitajska,
indijska, japonska, korejska, druga)
___ kavkazijska, bela ___hispanska, latinoameriška
___bližnjevzhodna ___ameriška staroselska ___tihooceanska
___črna ___rasno mešana ___afroameriška
Druga:

Priča podpisu modela (OPOMBA: Vse osebe, ki so podpisniki in
priče, morajo biti polnoletne in poslovno sposobne na ozemlju,
kjer je ta izjava o prenosu pravic podpisana. Model ali fotograf ne
moreta biti priči pri svoji izjavi o prenosu pravic. Podpis priče je
zelo priporočljiv.)
Ime in priimek (tiskano) __________________________________
Podpis __________________________________________________
Datum podpisa (DD. MM. LETO) __________________________
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