Smlouva o spolupráci Time For Print
Smluvní strany:
Fotograf: Dominik Voksa (DomyFoto)
Liberecká 653
46334 Hrádek nad Nisou
IČ: 07933592
dále jako fotograf

Model/ka:
Datum narození:
Místo pobytu:
Č. OP:
Telefon:
Email:
dále jako model/ka

I. Předmětem smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je trvalé právo k publikování fotografií nebo díla vzniklého z
fotografií modelu uvedeného v záhlaví této smlouvy pro účely jejich dalšího užití dle této
smlouvy.
2. Souhlasím s užitím pořízených fotografií jejich autorem (fotografem)

II. Právo účasníků smlouvy
1.Fotograf má právo:
Užít a publikovat fotografie modelu a části těchto fotografií
a) na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných
b) ve formě původní, retušované nebo jinak upravené
pro účely vlastní propagace a prezentace.

2. Model má právo:
Užít tyto fotografie a jejich části:
a) na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných
b) ve formě retušované nebo jinak upravené fotografem
pro účely vlastní propagace a prezentace.

III. Finanční nároky
1. Fotograf nemá nárok na finanční ani jiná plnění za užití fotografií modelem podle odst.2
2. Model nemá nárok na finanční ani jiná plnění za užití fotografií fotografem podle odst. 1
3. V případě že se model s fotografem dohodnou na finanční ohodnocení tak bod 2. zaniká.

V. Zákonný zástupce
Případě že osoba která nedovršila 16 ti let, nemůže podepsat tuto smlouvu
a musí jí podepsat zákonný zástupce který je za dítě zodpovědný.
Zákonný zástupce je povinnen dohlížet na povinnosti smlouvy, za veškeré konání osoby.
Zákonný zástupce souhlasí podepsáním s fotografováním nezletilé osoby výše uvedené
a souhlasí s obsahem této smlouvy.

IV. Další závazky a ustanovení
Fotograf se zavazuje, že pořízené fotografie neužije pro jiné účely, než uvedené v odst. I.
Model se zavazuje, že pořízené fotografie neužije pro jiné účely, než uvedené v odst. II.
Jiné možnosti užití fotografií se řídí autorským zákonem a jsou možné jen po vzájemné
oboustranné dohodě. Dohoda musí být stvrzena v písemné formě.
Model podepsáním této smlouvy souhlasí s zpracováním dle uvedené směrnice
kterou najdete na webu www.domyfoto.cz/gdpr Tato směrnice je v souhladu
nařízením EU č. 2016/679. Taktéž souhlasí s obchodními podmínkami na webu.
V __________________

..…..........................
Podpis

Ve dne: ___ . ___. _____

…...........................
Podpis

