Erdei Rudolf Photography

Fotografie profesionala

Tel: 0744-414.352
414.352
E-mail:
mail: contact@erdeirudolf.com
Web: www.erdeirudolf.com

panorame si tururi virtuale, portofolii,
prezentari, web design, programare web,
servicii video si sonorizari pentru evenimente

Data ședinței foto: ___/___/______

Document de autorizare modele
Subsemnatul / subsemnata ___________________________, denumit(ă)
denumit( în cele ce
urmează „Model”,, acord lui Erdei Rudolf (Fotograf), reprezentanților
ților și succesorilor săi
s
legali precum și tuturor persoanelor sau corporațiilor, care acționează
acționeaz cu permisiunea sa,
dreptul nelimitat de a folosi și/sau publica și/sau asigura drepturi de autor de portrete sau
imagini fotografice care
re mă reprezintă pe mine, precum și tipăriturile,
ăriturile, diapozitivele sau
informațiile
țiile digitale aferente acestora, în care aș putea fi inclus în totalitate sau parțial, sau
modificate ca formă, sau reproduse sub diferite forme, color sau altfel, făcute prin orice
oric
mijloc (în studioul propriu sau în altă parte), ca formă de artă sau orice scop legal, în orice
format, fotografie, simplu, multiplu, în mișcare
mi
sau imagine video.
Prin prezentul document renunț
renunț la orice drept pe care îl am de a verifica și aproba
modul de utilizare care ar putea fi ales, al imaginilor respective. De asemeni scutesc
Fotograful și alte părți,
ți, în numele cărora
c
acționeazăă acesta, de orice revendicare de plată,
asociată cu orice formă de daună, fie prevăzută, fie nu, legată de utilizarea artistică
arti
sau
comercială corespunzătoare acestor imagini, cu excepția
excepția cazurilor în care se poate dovedi
dincolo de orice îndoială că reproducerea menționată a fost făcută cu intenții rele sau a
fost reprodusă și publicatăă doar cu scopul de a supune Modelul unei
unei situații
situa scandaloase,
ridicole, rușinoase și nedemne.
Declar că sesiunea a avut loc într-o
într o manieră totalmente corectă și profesionistă, iar
prezentul document e semnat de bunăvoie, la terminarea ei.
Declar că nu sunt minor și că
c sunt liber și pot să dau un asemenea consimțământ.
consim

Martor (nume și semnătur
tură)

Erdei Rudolf Photography

Semnătura Modelului (Tutorelui, după caz)
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panorame si tururi virtuale, portofolii,
prezentari, web design, programare web,
servicii video si sonorizari pentru evenimente

Prin prezentul document,
document, subsemnatul Erdei Rudolf (Fotograf), acord modelului
menționat
ționat anterior permisiunea de a utilize și/sau afișa și/sau
i/sau publica portrete sau imagini
fotografice și/sau informații digitale legate de acestea, în care Modelul poate fi inclus, în
totalitate sau parțial,
țial, sau modificate ca formă
formă sau reproduceri, color sau altfel, în orice
format, fotografie, simplu sau multiplu,
multiplu, atât timp cât dreptul de autor al fotografului este
prezentat foarte clar, împreună cu imaginea.
Prezentul document a fost întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte
Semnătura Fotografului
Erdei Rudolf

Numele Modelului:
Numele Tutorelui (pentru modelele sub 18 ani):
Adresa:
Telefon:

E-mail:

Web (dacă e cazul):
CNP:
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