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Modelli nõusolek vastutusest vabastamise kohta

Mina,        , allakirjutanud modell, keda edaspidi nimetatakse 
käesolevas dokumendis „modelliks“, annan        (fotograaf ), tema 
seaduslikele esindajatele ja õigusjärglastele, samuti tema loal tegutsevatele füüsilistele või juriidilistele 
isikutele, sealhulgas Dreamstime.com’ile piiramatu loa kasutada ja/või avaldada ja/või paljundada modelli 
fotoportreesid või pilte ning nendega seotud negatiive, väljatrükke, lüümikuid või digitaalandmeid, kus 
modell võib sisalduda täielikult või osaliselt või mis on vormiliselt muudetud, või nende värvilisi või muid 
taasesitusi, mis on tehtud mis tahes andmekandja kaudu fotograa� stuudios või mujal kunstilisel või mis 
tahes muul seaduslikul eesmärgil mis tahes vormingus, olgu selleks stoppkaader, üksikpilt, pildiseeria, 
liikuv pilt või video. Käesolevaga loobun kõikidest ülevaatamis- ja heakskiitmisõigustest, mis mul võivad 
olla valmis toote või eksemplari osas, mida võidakse kasutada seoses kujutisega, mille fotograaf on modellist 
teinud, või selle kasutamise otstarbe osas. Lisaks sellele vabastan fotograa� või teised isikud, kelle nimel 
ta tegutseb, eeskätt Dreamstime.com’i igasugustest hüvitusnõuetest, mis on seotud nende kujutiste kohase 
kunstliku või ärilise kasutamisega, välja arvatud juhul, kui on võimalik veenvalt tõendada, et selline taasesitus 
põhjustati kuritahtlikult või loodi ja avaldati üksnes eesmärgiga põhjustada modelli sattumine skandaali, 
naeruvääristamise, hukkamõistu, põlguse või teotamise ohvriks. Kinnitan, et fotosessioon teostati täiesti 
korrektselt ja professionaalselt ning käesolev nõusolek allkirjastati vabatahtlikult selle lõppemisel. Kinnitan, 
et ma ei ole alaealine ning võin ja saan sellist nõusolekut anda. 

(trükitähtedega)

Käesolevaga annab allakirjutanud fotograaf modellile loa kasutada ja/või näidata ja/või fotoportreesid 
ja/või nendega seotud digitaalandmeid, kus modell võib sisalduda täielikult või osaliselt või mis on 
vormiliselt muudetud, või nende värvilisi või muid taasesitusi, mis on tehtud mis tahes andmekandja kaudu 
modelli seaduslikuks reklaamimiseks mis tahes vormingus, olgu selleks stoppkaader, üksikpilt, pildiseeria, 
liikuv pilt või video, tingimusel et fotograa� autoriõigus on kujutistel selgelt esitatud.

Käesolev vorm säilitatakse koos kõikide negatiivide, lüümikute, algfailide ja/või kontaktandmelehtedega.


