MODEL:

FOTOGRAF:

Modellens navn

Allan Riis Herner

Adresse

Skovhaven 41

Postnr. og By

5320 Agedrup

Telefon nr.

26 80 94 34

E-mail

info@hernerfoto.dk

Fødselsdato og år

26 06 1967

Der videregives ikke nogen oplysninger til andre personer eller firmaer. Denne modelkontrakt med kontakt oplysninger
gemmes sammen med billeder, hvis der evt. senere bliver behov for yderligere accept og godkendelse.

PRAKTISKE INFORMATIONER:
Dato: ________/________ 20________

Fotosession:

Start tidspunkt kl.____________

Fotografering koster _______________kr. og skal betales af model.

Modellen er berettiget
til:

Selv at skulle vælge de bedste billeder ud. Der er op til 15 stk. billeder inkl. I prisen, medmindre andet
er aftalt og noteret her på kontrakten.
De udvalgte billeder redigeres og modellen får dem digitalt i skærmopløsning og med lille logo i det
ene hjørne.
Hvis, man ønsker billeder uden logo i høj opløsning, fremkaldt eller som digitale billeder, se under
priser på www.hernerfoto.dk

Påklædning og
billedernes art:

Fuldt påklædt

Fotosession skal foregå

i studie

Bikini/undertøj

Topløs (ikke under 18 år)

Kunst

Tema

Afklædt men dækket (ikke under 18 år)
udendørs

Andet ___________________________________

BETINGELSER FOR BRUG OG VISNING AF BILLEDER:
Modellen skal altid gennemse og godkende alle billeder, der evt. ønskes anvendt af fotografen.
Fotografen må aldrig bruge, vise, sende eller på anden måde videregive nogen billeder til personer eller firmaer uden modellens viden,
accept og godkendelse.
En evt. godkendelse gælder kun, de enkelte billednumre der evt. er spurgt på, og ikke en hel fotosession eller serie.
Modellen må selv anvende alle billeder på egne profiler på, Facebook, Instagram og lign. sider, på egne hjemmesider, datingsider samt
til evt. promovering på modelsider.
Modellen må ikke anvende billeder kommercielt, videregive, sende eller sælge billeder til 3. part for kommercielt brug, uden fotografens
viden og skriftlige accept.
Logo må ikke fjernes eller beskæres væk og billeder må ikke redigeres, dog er en nedskalering tilladt.

ETISKE REGLER:
Der skal altid tages hensyn til religion, kultur og særlige krav ved fotografering.
Billeder må ikke bruges på en udleverende, stødende, krænkende eller på nogen anden nedgørende måde. overfor modellen, fotografen
eller nogen anden person, land, stat, race eller religion, nationalt eller internationalt.

OPHAVSRET:
Fotografen har ophavsretten til billeder, med mindre andet aftales skriftligt. Der henvises til loven om ophavsret og
straffelovens kap. 27 samt persondataloven.
Misbrug vil medføre politianmeldelse

SAMTYKKEERKLÆRING:
Persondataloven kræver en underskreven samtykkeerklæring, for at man må bruge billeder, som en person kan identificeres ud fra.
Ved at underskrive denne kontrakt, så giver man en forhånds samtykkeerklæring, på at fotografen må bruge billeder, inden de er taget,
med mindre man sætter kryds i nedenstående Nej felt.
En underskrift betyder ikke, at fotografen bare må bruge løs, Det betyder at fotografen efterfølgende, må spørge om lov til evt. at bruge
nogen få specifikke nævnte billeder. Denne godkendelse vil foregå på skrift. Og man vil altid kunne sige nej til dette, også selv om man
har skrevet under.
Modellen kan til enhver tid, trække sin samtykkeerklæring og godkendelse til brug af billeder tilbage, ved at sende en mail til
info@hernerfoto.dk Billeder vil så blive slettet hurtigst muligt.
Nej ! Billeder er personlige og må under igen omstændighed vises til andre eller bruges på nogen måde.

KOMMERCIELT:
Ja

Nej Fotografen må, hvis modellen efterfølgende godkender det, videresælge udvalgte billeder igennem Colourbox
Selv om der svares ja, vil modellen altid efterfølgende skulle godkende billeder, inden billeder uploades til Colourbox.
Det vil i forespørgsel tydeligt fremgå, hvilke billednumre. det drejer sig om og en evt. godkendelse gælder kun de specifikke billeder.
Dato d._________/_______

20______

_____________________________________________________
Modellens underskrift (under 18 år forældres/værges underskrift)

_________________________________________
Fotografens underskrift

Begge parter skal have en underskrevet kopi enten digitalt eller som papirudgave.

