
Model release / Fotoaftale
Denne aftale har til formål at specifi cere rammer og vilkår aftalt mellem fotograf og model i forbindelse med en kommende 
fotosession. Aftalen er primært til brug for tilfælde, hvor modellen er genkendelig på billederne.

Fotograf Model

Navn Zafar Iqbal Navn

Adresse Klokkerhøjen 1, 3. sal Adresse

Postnr/by 2400 København NV Postnr/by

Telefon/Mobil 23 26 50 58 Telefon/Mobil

Email kontakt@zafariqbal.dk Email

Fødselsdato

Kreditering Zafar Iqbal, zafariqbal.dk Kreditering

Dato Lokation

Vilkår

Der er aftalt at parterne må anvende billederne til følgende formål (afkrydset):

Fotograf
Fotografen ejer alle rettigheder over billeder taget under fotosessionen i henhold til Ophavsretsloven.

  Fotografen kan frit bruge billederne til eget brug til fotoudstillinger, fotorelaterede websites, fotoudgivelser,
 konkurrencer samt til fotografens markedsføring og website i ind- og udland.

Model
  Modellen kan frit bruge billederne til alle formål såsom setcard, udstillinger, eget website og internet profi ler, sålænge
 de er ledsaget fotografens copyright eller kreditering. Billederne må ikke videresælges uden samtykke med fotografen.

c Der leveres _______ stk. digitale billeder (TFD) senest _______ dage efter fotosession.
c Engangshonorar på kr. ________ senest _______ dage efter fotosession.

Makeup artist/stylist:__________________________________________
  Makeup artist/stylist ved fotosessionen kan frit bruge billederne til egen markedsføring, herunder websites, setcard mv.
c Der leveres _______ stk. digitale billeder (TFD) senest _______ dage efter fotosession.
c Engangshonorar på kr. ________ senest ________ dage efter fotosession.

Kommerciel anvendelse
c  Der gives samtykke til salg via billedebureauer (Stock photos, fx Scanpix.dk, iStockPhoto.com) indtil dato: __________
c  Billederne må generelt anvendes som illustration i magasiner, aviser, kataloger mv.  indtil dato: __________
c  Billederne må anvendes som reklame til kendt kunde: ________________________________ indtil dato: __________

Særlige forhold

Der er aftalt følgende særlige forhold (afkrydset):

c  Fotografen har fået forevist følgende legitimation for modellens eller værges myndighed: ________________________
c  Modellens fulde navn må ikke offentliggøres i forbindelse med billederne.
  Billederne må ikke videresælges til tredjepart uden modellens skriftlige tilladelse.
  Billederne må ikke anvendes eller udstilles, således at de kan sætte enten fotograf eller model i forbindelse med:
 Sygdom, pornografi , religion, politik samt køns- eller racediskriminerende holdninger.

Specielle ønsker fremsat af modellen/værge/forældre:

Underskrift

Kontrakten underskrives før fotosession. Underskriver af denne kontrakt har læst og forstået dens indhold og er myndig eller 
værge for modellen:

Dato: Model/Værge:   Fotograf:


