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Document de autorizare modele
Subsemnatul, ____________________________________ model, denumit, în continuare, „Model”, acord lui
___________________________________(Fotograf), reprezentanţilor şi succesorilor săi legali, precum şi
tuturor persoanelor sau corporaţiilor, inclusiv Dreamstime.com, care acţionează cu permisiunea sa,
permisiunea nelimitată de a folosi şi/sau publica şi/sau asigura drepturi de autor portrete sau imagini
fotografice care mă reprezintă pe mine şi negativele, tipăriturile, diapozitivele sau informaţiile digitale
importante aferente acestora, în care eu aş putea fi inclus în totalitate sau parţial, sau modificate ca formă sau
reproduceri ale acestora, color sau altfel, făcute prin orice mijloc în studioul său sau în altă parte, ca formă de artă
sau orice alt scop legal, în orice format, fotografie, simplu, multiplu, în mişcare sau imagine video. Prin prezentul
document, renunţ la orice drept pe care îl am de a verifica şi aproba modul de utilizare care ar putea fi ales. De
asemenea, scutesc Fotograful şi alte părţi, în special Dreamstime.com, în numele căreia el/ea acţionează, de
orice revendicare de plată, asociată cu orice formă de daună, fie prevăzută, fie nu, legată de utilizarea artistică
sau comercială corespunzătoare a acestor imagini, cu excepţia cazurilor în care se poate dovedi, dincolo de orice
îndoială, că reproducerea menţionată a fost făcută cu intenţii rele sau a fost reprodusă şi publicată doar cu
scopul de a mă supune unei situaţii scandaloase, ridicole, ruşinoase şi nedemne. Iau la cunoştinţă că sesiunea
fotografică a avut loc într-o manieră totalmente corectă şi profesionistă, iar prezentul document de autorizare a
fost semnat, de bună voie, la terminarea ei. Declar că nu sunt minor şi că sunt liber şi pot să dau un asemenea
consimţământ.
Numele Modelului
Semnatura Modelului
Adresa Modelului
Numarul de telefon al Modelului
Pagina de internet a Modelului

(In clar)

Data
Adresa de e-mail a Modelului

Prin prezentul document, subsemnatul Fotograf, acord Modelului permisiunea de a utiliza şi/sau afişa şi/sau
publica portrete sau imagini fotografice şi/sau informaţii digitale legate de acestea, în care Modelul poate fi
inclus,în totalitate sau parţial, sau modificate ca formă sau reproduceri, color sau altfel, în orice format,
fotografie, simplu, multiplu, în mişcare sau imagine video, făcută prin orice mijloc, pentru promovarea legală a
Modelului, atâta timp cât dreptul de autor al Fotografului este prezentat, foarte clar, împreună cu imaginea.

Semnatura fotografului
Numele martorului

Semnatura

Prezentul formular va fi păstrat împreună cu toate negativele, diapozitivele, fişierele sursă şi/sau fişele de contact.

