
Overdragelsesaftale vedrørende Ejendom 
Som indehaver eller autoriseret repræsentant for Ejendommen samt 
ved at underskrive denne overdragelse giver jeg 
Fotografen/Filmmageren og Rettighedserhververe alle rettigheder til 
at skabe og benytte Indholdet afbildede Ejendommen, og til at 
benytte Indholdet i ethvert Medie og til et hvilket som helst formål 
(ekskl. ærekrænkende og/eller pornografisk), hvilket bl.a. kan 
omfatte reklamer, kampagner, marketing og emballering af ethvert 
produkt eller enhver tjenesteydelse. Jeg anerkender, at Indholdet 
kan kombineres med andet indhold, tekst og grafik samt tilskæres, 
ændres eller modificeres. Jeg anerkender, at alle rettigheder til 
Indholdet tilhører Fotografen/Filmmageren og/eller 
Rettighedserhververe.  

Jeg anerkender at have modtaget Betaling for de rettigheder, der er 
tildelt i forbindelse med denne overdragelse. Jeg anerkender og 
accepterer, at jeg ingen yderligere rettigheder har til ekstra Betaling 
eller afregning, og at jeg ikke vil fremsætte yderligere krav af nogen 
grund overfor Fotografen/Filmmageren og/eller 
Rettighedserhververe. Jeg anerkender og accepterer, at denne 
overdragelse ligeledes er gældende for mine arvinger, hvis det er 
relevant, rettighedserhververe og enhver anden person, der gør krav 
gældende vedrørende Ejendommen.  Jeg anerkender, at denne 
overdragelse er uigenkaldelig, global og evig, samt at den er 
underlagt lovgivningen (ekskl.de internationalt privatretlige 
lovvalgsregler) i det land/den deltastat, der fremgår af følgende liste, 
og som ligger tættest på adresserne tilhørende indehaveren eller 
dennes autoriserede repræsentant som anført på modsatte side: 
New York (USA), Alberta (Canada), England, Australien og New 
Zealand.  

Det aftales, at mine personlige oplysninger ikke gøres offentligt men 
kun må bruges i direkte forbindelse med licensering af det 
pågældende indhold, hvor det er nødvendigt (f.eks. til at forsvare 
krav, beskytte rettigheder eller underrette fagforeninger) og kan 
opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til at opfylde dette 
formål, herunder igennem deling med Fotografens/Filmmagerens 
underlicenstagere/Rettighedserhververe og overførsel til lande med 
afvigende lovgivning vedr. databeskyttelse og privatlivs fred, hvor de 
må opbevares, åbnes og benyttes. 

Jeg oplyser og garanterer, at jeg er fyldt 18 år. Jeg har fuldstændig 
habilitet og ret til at gennemføre denne overdragelse og tildele 
rettighederne heri i forhold til Ejendommen samt til at binde alle 
personer, der gør krav gældende i Ejendommen.  

Definitioner: "RETTIGHEDSERHVERVERE" tillægges betydningen en 
person eller en virksomhed, som Fotografen/Filmmageren har tildelt 
eller licenseret rettigheder til i forbindelse med denne overdragelse, 
såvel som rettighedserhververe og licenstagerne tilhørende enhver 
sådan person eller virksomhed. "BETALING" tillægges betydningen $ 1 
eller en hvilken som helst anden værdi, jeg har modtaget i bytte for 
de rettigheder, jeg har tildelt i forbindelse med denne overdragelse. 
"INDHOLD" tillægges betydningen alle fotografier, film eller 
optagelser, enkelte eller i bevægelse, der er blevet taget af 
Ejendommen som en del af Optagelsen. "MEDIER" tillægges 
betydningen alle medier, herunder digitale, elektroniske, trykte, tv-
transmitterede, film og øvrige medier, der aktuelt er kendt, eller som 
opfindes på et senere tidspunkt. "FOTOGRAF/FILMMAGER" tillægges 
betydningen fotograf, illustrator, filmmager eller filmfotograf eller 
øvrige personer eller instanser, der optager fotografier eller film af 
Ejendommen. "EJENDOM" tillægges betydningen det sted og/eller 
den ejendom (fast ejendom eller immateriel ejendom), som udgør 
Optagelsens motiv. "OPTAGELSEN" tillægges betydningen den foto- 
eller filmsession, der er beskrevet på denne formular. 

 

[Plads til visuel reference mangler]  

 

 

Oplysninger om Fotograf/Filmmager  

Navn (benyt blokbogstaver) 
____________________________________________________________ 

Underskrift ___________________________________________________________ 

Underskrevet den (DD-MM-ÅÅÅÅ) 
___________________________________________________________  

Beskrivelse af optagelse/ref. (hvis det er relevant)_________________ ___ 
Optagelsesdato (DD-MM-ÅÅÅÅ) __________________________________ 

Oplysninger om Ejendommen (Beskriv ejendom dækket af overdragelsen, 
herunder adresse ved fast ejendom eller oplysninger om evt. 
registrering/anden beskrivelse ved immateriel ejendom.)  

Beskrivelse ______________________________________________________  

Adresse ________________________________________________________  

By __________________________________ Stat/provins _____________   

Land _____________________________ Postnummer _____________  

Oplysninger om ejerskab (afkryds det relevante felt) 
⃞Personlig indehaver, 

 ⃞  Virksomhedsmæssig indehaver. 

⃞  Autoriseret repræsentant for den virksomhedsmæssige 
ejer eller navn på den ansatte (benyt blokbogstaver) 
______________________________________________ 

Navn på virksomhed (hvis det er relevant) 

__________________________________________________________  

Titel/stilling (hvis det er relevant) 
___________________________________________________________  

Underskrift _________________________________________________ Underskrevet 
den (DD-MM-ÅÅÅÅ) 
_________________________________________________________  

Kontakttelefonnr. ____________________________________________  

Kontakt-e-mail______________________________________________ 

Vidne (BEMÆRK: Alle personer, der underskriver og vidner, skal være myndige 

inden for det område, som overdragelsen underskrives i. En person kan ikke 
bevidne sin egen overdragelse.) Navn (benyt blokbogstaver) 
_____________________________________________________ Underskrift 
______________________________________________________ Underskrevet den 
(DD-MM-ÅÅÅÅ) __________________________ 

Ejendomsoverdragelsesaftale, oktober 2011 


