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Nhượng quyền Người mẫu 
Với Tiền công trong tài liệu này được công nhận là đã được nhận, và bằng 
việc ký vào tài liệu nhượng quyền này, tôi theo đây cho phép Nhà nhiếp 
ảnh / Nhà làm phim và Người hưởng quyền cấp phép Nội dung và sử dụng 
Nội dung trên bất kỳ Phương tiện Truyền thông nào vì bất kỳ mục đích gì 
(ngoại trừ mục đích khiêu dâm hoặc phỉ báng) và có thể bao gồm, trong số 
các mục đích khác, quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị và đóng gói cho bất kỳ 
sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Tôi đồng ý rằng Nội dung này có thể được kết 
hợp với hình ảnh, văn bản, hình ảnh đồ họa, phim, âm thanh, sản phẩm 
nghe nhìn khác; và có thể được cắt xén, thay đổi và sửa chữa. Tôi xác 
nhận và đồng ý rằng tôi đã cho phép công bố (các) sắc tộc và giới tính của 
tôi như chỉ rõ bên dưới, nhưng hiểu rằng những sắc tộc hoặc giới tính khác 
có thể kết hợp với tôi bởi Nhiếp ảnh gia / Nhà làm phim và / hoặc Chỉ định 
vì mục đích mô tả. 
 
Tôi đồng ý rằng tôi không có quyền gì với Nội dung này, và tất các các 
quyền với Nội dung này thuộc về Nhà nhiếp ảnh / Nhà làm phim và Người 
hưởng quyền. Tôi công nhận và đồng ý rằng tôi không có quyền nào nữa 
để được hưởng tiền công hoặc thanh toán bổ sung, và tôi sẽ không đưa ra 
yêu cầu nào nữa vì bất kỳ lý do gì cho Nhà nhiếp ảnh / Nhà làm phim và / 
hoặc Người hưởng quyền. Tôi công nhận và đồng ý rằng tài liệu nhượng 
quyền này có hiệu lực ràng buộc với những người thừa kế và người 
hưởng quyền của tôi. Tôi đồng ý rằng tài liệu nhượng quyền này là không 
thể hủy bỏ, có phạm vi trên toàn thế giới và thời hạn vĩnh viễn, và sẽ được 
khống chế bởi luật pháp (ngoại trừ các luật mâu thuẫn) của quốc gia/tiểu 
bang trong danh sách sau và gần nhất với địa chỉ của Người mẫu (hoặc 
Cha mẹ*) được cung cấp ở phía đối diện: New York, Alberta, Anh, 
Australia và New Zealand. 

Các bên đồng ý rằng thông tin cá nhân của tôi sẽ không được đưa ra công khai, 
mà chỉ có thể được sử dụng trực tiếp liên quan đến việc cấp phép cho Nội dung 
ở những nơi cần thiết (ví dụ: để bảo vệ các yêu cầu, bảo vệ các quyền hoặc 
thông báo cho các nghiệp đoàn) và có thể được giữ lại cho đến khi vẫn cần thiết 
để đáp ứng mục đích này, bao gồm việc chia sẻ với những người hưởng quyền 
/ những người được cấp phép thứ cấp của Nhà nhiếp ảnh / Nhà làm phim và 
chuyển nhượng đến các quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư mang 
tính khác biệt mà ở đó dữ liệu có thể được lưu trữ, truy cập và sử dụng. Tôi đại 
diện và đảm bảo rằng tôi ít nhất là 18 tuổi và có năng lực pháp lý đầy đủ để thực 
hiện sự nhượng quyền này. 

Định nghĩa: “NGƯỜI HƯỞNG QUYỀN” là một cá nhân hoặc bất kỳ công 
ty nào được Nhà nhiếp ảnh/Nhà làm phim nhượng lại hoặc cấp quyền theo 
tài liệu nhượng quyền này cũng như những người được cấp quyền của bất 
kỳ cá nhân hoặc công ty nào như vậy. “TIỀN CÔNG” có nghĩa là 1 USD 
hoặc một thứ gì đó có giá trị mà tôi đã nhận để đổi lấy các quyền mà tôi 
nhượng lại trong tài liệu nhượng quyền này. “NỘI DUNG” có nghĩa là toàn 
bộ các bức ảnh, phim, âm thanh, hoặc các bản ghi âm ghi hình khác, tĩnh 
hoặc chuyển động, được thực hiện với tôi là một phần của việc Chụp hình. 
“PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG” có nghĩa là toàn bộ các phương tiện 
truyền thông bao gồm phương tiện truyền thông kỹ thuật số, điện tử, in ấn, 
truyền hình, phim ảnh, radio và các phương tiện truyền thông khác hiện 
giờ đã được biết đến hoặc sẽ được phát minh. “NGƯỜI MẪU” có nghĩa là 
tôi và bao gồm sự xuất hiện, hình tượng và giọng nói của tôi. “CHA MẸ” có 
nghĩa là cha mẹ và/hoặc người giám hộ hợp pháp của Người mẫu. Cha 
mẹ và Người mẫu cùng được nhắc đến là “tôi” trong tài liệu nhượng quyền 
này, theo ngữ cảnh nêu rõ. “NHÀ NHIẾP ẢNH / NHÀ LÀM PHIM” có nghĩa 
là nhà nhiếp ảnh, người vẽ tranh minh họa, nhà làm phim hoặc nhà điện 
ảnh, hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác thực hiện việc chụp ảnh 
hoặc ghi âm ghi hình tôi. “CHỤP HÌNH” có nghĩa là buổi chụp hình, làm 
phim hoặc ghi âm ghi hình được mô tả trong mẫu đơn này. 

Thông tin Nhà nhiếp ảnh/Nhà làm phim 

Tên (viết in hoa)    

Chữ ký   

Ngày ký (Ngày/Tháng/Năm)   

Ngày Chụp hình   

Quốc gia & Khu vực/Tiểu bang Chụp hình**   

Mô tả Chụp hình/Tham khảo (nếu có thể áp dụng)   

 

 
Đính kèm Tham khảo Hình ảnh của Người mẫu ở đây: 
(Căn thẳng với góc trên bên phải nếu lớn hơn ô vuông.) 
 
Ví dụ: ảnh Polaroid, bằng lái xe, bản in, bản phô tô, v.v.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin Người mẫu 

Tên (viết in hoa)    

Ngày sinh (Ngày/Tháng/Năm)   

Giới tính         nam          nữ hoặc          tôi được xác định là ________ 

Thông tin Người mẫu (hoặc Cha mẹ*) 

Địa chỉ Nơi ở   

  

Thành phố  Tiểu bang/Tỉnh   

Quốc gia Mã Zip/Mã bưu chính   

Điện thoại  Email   

Chữ ký   

Ngày ký (Ngày/Tháng/Năm)   

*Nếu Người mẫu là trẻ vị thành niên hoặc thiếu năng lực trong phạm vi 
nơi cư trú, Cha mẹ đảm bảo và đại diện rằng Cha mẹ là người giám hộ 
hợp pháp của Người mẫu, và có năng lực pháp lý đầy đủ để chấp thuận 
việc Chụp hình và thực hiện tài liệu nhượng quyền này đối với TẤT CẢ 
CÁC QUYỀN TRONG NỘI DUNG CỦA NGƯỜI MẪU. Nếu quý vị là cha 
mẹ ký tên trong phạm vi năng lực này, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết 
của quý vị ở trên và tên của quý vị ở dưới. 
Tên Cha mẹ, nếu có thể áp dụng:    
 

Thông tin bổ sung do Người mẫu cung cấp: (Tùy chọn) 

Thông tin về dân tộc được yêu cầu chỉ với mục đích mô tả, và được sử 
dụng như là một cách để cung cấp sự chính xác hơn trong việc cấp phát 
các từ khóa tìm kiếm. 
___ Châu Á – khoanh tròn tất cả các tùy chọn có thể áp dụng cho quý vị:   

(Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, dân tộc khác) 

___ Người Cáp-ca, Người Da trắng ___ Trung Đông 

___ Người Mỹ Bản địa ___ Người Đảo Thái Bình Dương 

___ Người Da đen  ___ Người lai chủng tộc 

___ Người Mỹ gốc Phi 

Dân tộc khác:    

 
 
Làm chứng cho chữ ký của Người mẫu (LƯU Ý: Tất cả những người ký 
và làm chứng phải có tuổi và năng lực hợp pháp tại khu vực mà Tài liệu 
Nhượng quyền này được ký. Người mẫu hoặc nhiếp ảnh gia không thể làm 
chứng cho bản phát hành của chính mình. Chữ ký của người làm chứng là 
hết sức cần thiết.) 
 
Tên (viết in hoa)   

Chữ ký   

Ngày ký (Ngày/Tháng/Năm)   


	Nhượng quyền Người mẫu

