Modell- & egendomskontrakt
Fotograf (hädanefter kallad ”Fotografen”)
Fotografens namn:
_________________________________________________
Adress:
_________________________________________________
Telefon och email:
_________________________________________________
Modell / Egendomsägare
Modellens / ägarens
namn:
_________________________________________________
Adress:
_________________________________________________
Telefon och email:
_________________________________________________
Material (hädanefter kallat ”Materialet”)
Tidpunkt och datum för fotograferingen: _________________________________________________
Plats och ort för fotograferingen:
_________________________________________________
Härmed bekräftar jag att jag är fullt kapabel att ingå affärsmässiga kontrakt och att jag ger Fotografen rätten att använda
Materialet utan några tidsmässiga, innehållsmässiga eller geografiska restriktioner samt rätten att transferera denna rättighet
för användning, delvis eller till fullo, till Mostphotos AB, Box 16083, 103 22 Stockholm, Sverige organisationsnummer 5567259956 (hädanefter kallad Mostphotos) samt till bolag knutna till Mostphotos samt Mostphotos kunder (hädanefter kallade
Berättigade Personer).
I det fall Materialet har skapats i ett skyddat område (lägenhet, kontor eller annat avgränsat område) som är del av ett privat
område, bekräftar jag härmed att jag är har befogenheten att avgöra hur det här Materialet får användas.
Befogenheten täcker alla typer av användande av Materialet av Fotografen eller de Berättigade Personerna, så även efter min
levnadstid.
Befogenheten inkluderar:
•
•
•
•
•
•

Rätten att reproducera Materialet
Rätten att distribuera Materialet
Rätten att göra det offentligt tillgängligt
Rätten att ge 3:e part möjlighet att använda Materialet samt att marknadsföra Materialet
Rätten att använda Materialet på internet
Rätten att redigera Materialet, t.ex. Materialet kan kombineras, retuscheras eller ändras tillsammans med andra bilder, texter, grafik, videofilmer, ljudfiler
eller annan visuell media

Befogenheten gäller för att använda Materialet i både redaktionella och kommersiella syften, så som exempelvis reklam och
annan marknadsföring.
Användandet av Materialet är tillåtet i alla sammanhang utom i pornografiska, rasistiska eller andra, mot Modellen och/eller
Egendomsägaren, nedvärderande eller på andra sätt kränkande syften.
Jag bekräftar härmed att jag har fått skälig ersättning för att medverka i fotograferingen samt att ge de rättigheter som detta
kontrakt ger. Genom denna bekräftelse så har därmed samtliga krav mot Fotografen och/eller Mostphotos eller någon av
deras kunder blivit uppfyllda.
Jag förstår att Materialet kommer att användas utan att mitt namn omnämns och att det kan vara möjligt att identifiera mig på
fotografier som ingår i Materialet. Jag godkänner därmed att det inte finns någon skyldighet att nämna mitt namn ifall
Materialet används eller reproduceras.
Jag godkänner att Fotografen och Mostphotos kan spara mina kontaktuppgifter och använda dem i syften som härrör
Materialet, till exempel för att försvara sig själva mot krav eller stämningar från 3:e part.
Ort och datum:

_________________________________________________

Signatur:

_________________________________________________

Namnförtydligande:

_________________________________________________

