MODEL RELEASE - TFP
Denne kontrakt, har til formål, at beskrive betingelserne, aftalt mellem fotograf Peter Hedegård og undertegnede model.
Det er altid fotografen der ejer alle rettigheder til alle optagelser, jf. den gældende lov om ophavsret, ophavsretslovens §60.
Ved at skrive under, erklærer modellen eller dennes forældre / værge, at have læst kontrakten og forstået indholdet, samt at være myndig eller værge for modellen.
Der skrives ligeledes under på at modellen ikke har været udsat for tvang eller krænkelser af enhver art. Modellen har brugsret til billederne og kan anvende disse frit
til f.eks. sociale medier, portefølje, hjemmeside eller andet. Der må dog ikke redigeres i materialet / laves om på dette, da det er et udtryk for fotografens arbejde,
og denne der lægger navn til dette. Ligeledes er det ikke tilladt at fjerne fotografens logo, enten ved beskæring, redigering, reproduktion eller lignende.
Fotografen, må benytter optagelser fra fotosessionen til portefølje, sociale medier, fotoudstillinger, foto relaterede websites, konkurrencer, ikke kommercielle artikler,
guides eller bøger, skrevet af fotografen samt egen markedsføring i ind- og udland.
Billeder leveres i digital form, i en størrelse og opløsning der kan benyttes digitalt. Såfremt der ønskes fremkaldelse, kan dette altid aftales mod en merpris.
For mere information om copyright / ophavsret, kan disse findes på fotografens hjemmesider www.phfreelance.dk / www.phfreelance.photography.

MODEL INFORMATION

Navn:

Værge:

Adresse:
By:

Stat:

Land:

Postnr.:

Telefon:

E-mail:

Fødselsdato:
Dato:

Underskrift:

EVENTUELT VIDNE
Navn:

Dato:

Underskrift:
BESKRIVELSE AF OPTAGELSE

MODEL IDENTIFIKATION
indsæt billede af model.
I tilfælde af person er under 18 år eller der er tale om
lingeri, boudoir, nude art, nude, glamour billeder skal
der i stedet indsættes kopi af gyldigt billed-ID.
FOTOGRAF

Dato:
Underskrift:
FORTRYDELSE
Som model / forældre / værge, har man jævnfør persondataloven ret til at tilbagekalde dette samtykke. Ved at skrive under på denne kontrakt,
er man indforstået med at man er gjort opmærksom på dette. Såfremt at man gør brug af retten til at tilbagekalde samtykke (hvilket skal ske
skriftligt), er man indforstået med at denne TFP kontrakt anses som værende ugyldig.
Modtager PH Freelance en tilbagekaldelse af samtykket, vil det producerede materiale blive fjernet så vidt det stadig er muligt, på sociale medier,
hjemmeside, konkurrencer og lignende. Det vil ikke være muligt at fjerne fra trykte medier som brochure, visitkort og lignende.
For modellen vil en tilbagekaldelse af samtykket betyde at modellen skal fjerne det producerede materiale fra sociale medier, hjemmesider og
lignende, samt slette materialet fra egen pc, mobiltelefon og hvor det ellers kan være at finde. Dette jævnfør ophavsretsloven §60, da det er
fotografen der har ophavsretten til materialet. Såfremt at man ønsker at beholde materialet skal dette meddeles sammen med tilbagetrækelsen
af samtykket. Er dette tilfælde vil PH Freelance se produktionen af materialet som en betalings opgave, og modellen /forældre / værge vil herefter
modtage en faktura med beløb der svare til en tilsvarende produktion, jævnfør PH Freelance´s gældende prisliste.
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