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Modeļa atļaujas dokuments
Zem 18 — nepilngadīgs

Es,      zemāk parakstījies, zemāk minētā nepilngadīgā vecāks/aizbildnis, 
nepilngadīgais šeit un turpmāk „Modelis“, piešķiru        
(fotogrāfs), tā likumīgajam pārstāvim un tiesību pārņēmējam, kā arī personām vai uzņēmumiem, ieskaitot 
Dreamstime.com, kas darbojas ar tā atļauju, neierobežotu atļauju izmantot un/vai publicēt un/vai nodrošināt 
autortiesības Modeļa fotogrā�skiem portretiem vai attēliem un ar tiem saistītiem negatīviem, fotokopijām, 
diapozitīviem vai ar tiem saistītu digitālo informāciju, kurā Modelis ir redzams pilnībā vai daļēji, vai mainītā 
formā, vai šādu portretu un attēlu krāsu vai citādas reprodukcijas, kas izgatavotas, izmantojot jebkādu 
mediju Fotogrāfa studijā vai citur mākslas vai citā likumīgā nolūkā jebkurā formātā, nekustīgas, vienā vai 
vairākos eksemplāros, kustīgas vai videoformātā. Es atsaucu tiesības pārbaudīt un apstiprināt gala produktu 
vai kopiju, kas tiek izmantota saistībā ar Fotogrāfa izgatavoto Modeļa fotogrā�ju vai tai paredzēto 
izmantojumu. Es atceļu jebkādas prasības naudas izteiksmē pret Fotogrāfu un citiem, it īpaši 
Dreamstime.com, kura labā tas darbojas, par jebkādu kaitējuma formu, iepriekš paredzētu vai neparedzētu, 
attiecībā uz piemērotu māksliniecisku vai komerciālu šo attēlu izmantojumu, ja netiek neapgāžami pierādīts, 
ka šāda reprodukcija ir izmantota ļaunprātīgi vai ir izgatavota un publicēta ar nolūku pakļaut Modeli 
negodam, izsmieklam, pārmetumiem, nicinājumam un necieņas izrādīšanai. Es apstiprinu, ka fotografēšanas 
sesija ir notikusi piemēroti un profesionāli un šī atļauja ir labprātīgi parakstīta šīs fotografēšanas sesijas 
noslēgumā. Es apliecinu, ka esmu tālāk minētā Modeļa vecāks/aizbildnis un piekrītu iepriekšminētajiem 
noteikumiem Modeļa vārdā.
 

(drukātiem burtiem)

Ar šo apakšā parakstījies Fotogrāfs piešķir iepriekš minētajam vecākam/aizbildnim atļauju izmantot un/vai 
izstādīt un/vai publicēt fotogrā�skus portretus vai attēlus un/vai ar tiem saistītu digitālo informāciju, kurā 
Modelis ir redzams pilnībā vai daļēji, vai mainītā formā, vai šādu portretu un attēlu krāsainas vai citādas 
reprodukcijas jebkurā formātā, nekustīgas, vienā vai vairākos eksemplāros, kustīgas vai videoformātā, kas 
izgatavotas, izmantojot jebkādu mediju Modeļa likumīgai reklamēšanai, ar noteikumu, ka ar attēliem tiek 
skaidri norādītas Fotogrāfa autortiesības.

Šis dokuments tiek saglabāts ar visiem negatīviem, diapozitīviem, avota failiem un/vai kontaktu lapām.


