MODEL RELEASE

Fotograf:
Fotografovaný:

Datum narození:

Bydliště:

Telefon:

E-mail:

Fotografie pořízené dle této smlouvy má fotograf možnost následně veřejně použít k propagaci své činnosti, ve svých
nabídkách,
k reklamním a obchodním účelům, a to v elektronické i tištěné podobě.
Fotografovaný přitom s pořízením i s následným užíváním takových fotografií souhlasí.
A. Fotograf má právo užít a publikovat fotografie fotografovaného a části těchto fotografií:
1. pro účely publikační, referenční, pro účely vlastní prezentace, včetně vlastní inzerce, pro účely umělecké, reklamní, obchodní,
ilustrační i jiné, přičemž toto rozhodnutí nemusí oznamovat fotografovanému.
2. na médiích papírových, elektronických i jiných a na internetu.
3. ve formě původní, retušované nebo jinak upravené.
4. fotograf rozhoduje o konečné úpravě fotografií a jejich umístění.
5. fotograf respektuje názor fotografovaného na pořízené fotografie a bude dodržovat mravní kodex, aby nebylo poškozeno
dobré jméno fotografovaného.
B. Fotografovaný má právo užít tyto fotografie a jejich části:
1. na médiích papírových, elektronických i jiných a na internetu.
2. pro účely umělecké a pro účely vlastní prezentace, ne však pro komerční užití.
3. fotografovaný není oprávněn převést právo užití fotografií na třetí osobu bez písemného souhlasu fotografa.
4. veřejně publikovat lze pouze fotografie editované fotografem v závěrečné retuši, s plným jménem autora.
C. Finanční nároky
1. fotografovaný nemá nárok na finanční a jiná plnění za užití fotografií fotografem podle odst. A.
2. fotograf nemá nárok na finanční ani jiná plnění za užití fotografií fotografovaným podle odst. B.
3. pokud fotografovaný požádá o poskytnutí fotografií, budou mu předány elektronicky. Bude-li fotografovaný žádat předání
fotografií v tištěné podobě, má fotograf právo na uhrazení nákladů na tisk fotografií včetně jejich přípravy pro tisk.
D. Autorská práva
1. autorem fotografií je fotograf, který je jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových autorských práv k
fotografiím.
2. zaznamená-li fotograf na fotografiích umělecký výkon fotografovaného, fotografovaný mu tímto uděluje oprávnění tento
umělecký výkon ve formě fotografie neomezeně a opakovaně užívat.
E. Závěrečná ustanovení
1. tato smlouva se vztahuje na fotografie pořízené fotografem dne:
2. tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
4. věci v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně platných právních předpisů českého práva.
5. smluvní strany ujednávají, že ukáže-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy být neplatným či nevykonatelným, nedotkne se
taková neplatnost či nevykonatelnost dalších ustanovení této smlouvy, nemají-li vzájemnou vázanost. Smluvní strany se pak
zavazují nahradit takové neplatné či nevykonatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které se svým účelem nejvíce blíží
ustanovení nahrazovanému.
6. smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze své svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
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