Dohoda o fotografování a použití fotografií
Uzavřená mezi:
Modelkou/Modelem
Jméno, Příjmení:
Adresa (ulice, město, PSČ):
Datum narození:
E-mail:
Tel. Číslo:
Fotografem
Jméno, Příjmení:

Martin Krištof

Adresa (ulice, město, PSČ):

Strahovice 172, 747 30

Datum narození:

10.06.1988

E-mail:

martin@kristof.eu

Tel. Číslo:

+420 720 757 457

1. Fotograf má právo (užití fotografií):
Užít a publikovat všechny fotografie modelky/modela a části těchto fotografií:
i.
Vytištěné (papír, plátno a jiné) či elektronicky (internet, prezentace a jiné)
ii.
Ve formě původní, retušované nebo jinak upravené včetně doplnění libovolného textu
iii.
Bez jakéhokoli časového, místního, obsahového a množstevního omezení
iv.
Pro účely propagace, umělecké, ilustrační a obchodní
2. Modelka/Model má právo (užití fotografií):
Užít výhradně fotografie retušované fotografem:
i.
Vytištěné (papír, plátno a jiné) či elektronicky (internet, prezentace a jiné)
ii.
Výhradně ve formě retušované fotografem
iii.
Bez jakéhokoli časového, místního a množstevního omezení
iv.
Pro účely nekomerční, umělecké a pro účely vlastní prezentace
v.
Fotografie nesmí být použity k jakékoli propagaci výrobku, firmy, služby či jiného produktu nebo
instituce a to ani v případě kdy nevzniká žádné straně zisk
3. Předání fotografií:
i.
Do 3 pracovních dní obdrží model/modelka emailem odkaz včetně hesla pro přístup k fotografiím
v náhledové kvalitě opatřené vodoznakem. Tyto fotografie není možné zveřejňovat.
ii.
Modelka/model si vybere fotografie k retuši a svůj výběr zašle fotografovi emailem.
iii.
Fotograf zašle modelce/modelovi do 3pracovních dní mailem údaje pro platbu za objednané
služby.
iv.
Fotograf zašle do 21dní po obdržení platby zpět retušované fotografie:
a. V plném rozlišení ve formátu jpg
b. V rozlišení vhodném pro internet ve formátu jpg
c. Zaslání fotografií proběhne zasláním přístupových údajů mailem na webovou stránku, z
které si musí modelka/model fotografie do 14dní od zaslání tohoto přístupu stáhnout
d. Fotografie mohou obsahovat logo fotografa
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4. Finanční nároky:
i.
Fotograf má nárok na finanční odměnu za dodání retušovaných fotografií modelce/modelovi dle
ustanovení bodu 2.
ii.
Fotograf má nárok na finanční odškodnění za užití fotografií modelkou/modelem nad rámec (při
porušení) specifikace bodu 2.
iii.
Modelka/model nemá nárok na finanční ani jiná plnění za užití fotografií fotografem v případě že
fotograf dodržení ustanovení bodu 1.
iv.
V případě požadavku na užití fotografie modelkou/modelem či 3.stranou pro obchodní,
propagační a jiné účely je potřeba kontaktovat fotografa emailem s žádostí o poskytnutí licence
5. Závěrečná ustanovení:
i.
Udání jména modelky/modela v souvislosti s publikací fotografií závisí na rozhodnutí fotografa.
ii.
Ústní doplňky smlouvy neexistují. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny písemně.
iii.
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
iv.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
v.
Obě strany svými podpisy stvrzují, že si tuto dohodu přečetly, rozumí jejímu obsahu a souhlasí
s ním a souhlasí s uchováním osobních údajů pouze pro účely této smlouvy.
vi. Modelka/model prohlašuje, že fotografování bylo dobrovolné a všechny fotografie byly
pořízeny s jejím/jeho souhlasem.
vii.
Modelka/model potvrzuje, že je více než osmnáct let stará/ý a je právně způsobilá/ý uzavírat
svým jménem dohody týkající se výše uvedeného. Pokud tomu tak není je potřeba vyplnit bod 6.

Tato dohoda se týká všech fotografií pořízených ve dnech: …………………………....

V …………………………………………………

……………………………………………………
Fotograf

dne ……………………………………………

……………………………………………………
Modelka/model

6. Pokud Modelka/model není plnoletá/ý, vyplní tuto část zákonný zástupce:
Rodič nebo osoba zodpovídající za výše jmenovanou nezletilou/nezletilého:
Potvrzuji, že jsem více než osmnáct let stará/ý a jsem plně právně způsobilá/ý uzavírat dohody pro
výše jmenovanou nezletilou osobu označenou jako modelka/model.
Jméno hůlkovým písmem:
Adresa:
…………………………………………………
podpis
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