UMOWA O WYKONANIE I WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII
Zawarta w ……………………………………………………………………… dnia ………………………………………..…………………….., pomiędzy:

Fotografem

Modelem/Modelką*

………………………………………………………

………………………………………………………

Zam.* …………………………………..…………..

Zam.* …………………………………..…………..

………………………………………………………

………………………………………………………
A

Legitymującym/ą* się :

Legitymującym/ą* się :

…..…….……………………............................

…..…….……………………............................

Nr* ……………………………………………….…
PESEL ……………………….………..………….
NIP….………………………………………………..
Nr tel* …………….………………………………….
E-mail*…………………………………………………..

Nr* ……………………………………………….…
PESEL ……………………….………..………….
NIP….………………………………………………..
Nr tel* …………….………………………………….
E-mail*…………………………………………………..
*pola wymagane

§1 Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Fotograf zobowiązuje się wykonać utwór fotograficzny, na który składają się fotografie Modela/Modelki* .
Model/Modelka* zobowiązuje się pozować w miejscu wskazanym przez Fotografa do fotografii o charakterze
portret/moda/glamour/fashion/akt/nagość zakryta* oraz uczestniczyć własnym staraniem w wykonaniu utworu, który
uzyskany będzie w trakcie sesji fotograficznej oraz późniejszej techniczno-graficznej obróbki zdjęć przez Fotografa lub
osoby przez niego wskazane.
Fotograf zobowiązuje się do wykonania serii zdjęć oraz poniesienia kosztów materiałów eksploatacyjnych, wynajęcia
studia wraz z wyposażeniem, bądź też związanych z wykorzystaniem miejsca wykonania sesji.
Modelka/Model* jako osoba współpracująca z Fotografem staje się osobą kojarzoną z nim, i zobowiązuje się swoim
postępowaniem dbać o dobre imię zarówno swoje jak i Fotografa.
Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu i telefonu w terminie 14 dni. Na
wypadek niedopełnienia przez którąkolwiek ze stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatni wskazany
przez stronę adres będą miały skutek doręczenia.
Modelka/Model* zobowiązuje się do każdorazowego informowania Fotografa o planowanych zmianach w wyglądzie
zewnętrznym (długość, kolor włosów, kolczyki, tatuaże, itp.) w trakcie trwania niniejszej umowy.
W przypadkach, kiedy planowane zmiany w wyglądzie zewnętrznym nie będą zgodne z ogólnym zamysłem wyglądu
Modelki/Modela* przez Fotografa, sesje mogą być tymczasowo zawieszone do czasu powrotu do stanu sprzed zmiany – w
przypadku zmiany długości i koloru włosów, bądź umowa może zostać rozwiązana – w przypadku trwałych zmian
wyglądu takich jak kolczyki, czy tatuaże.
Niedotrzymanie postanowień z pkt 4 i 6 będzie równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy.
§2 Zgoda na sesję opiekuna prawnego

1.

Opiekun prawny
………………………………………………………………………………………….. nr telefonu ………………...................……….
potwierdza zgodę na udział modelki/modela* w sesjach dając zgodę na wykorzystanie fotografii zatwierdzając
warunki niniejszej umowy.
………………………………………….
Podpis opiekuna
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2.
3.

Fotograf lub osoba przez niego wskazana ma prawo do kontaktu telefonicznego z prawnym opiekunem Modelki/Modela*
wyrażającego pisemną zgodę na uczestnictwo w sesji, celem weryfikacji wydanej zgody.
Modelka/Model* oświadcza, że jest osobą niepełnoletnią/pełnoletnią*, oraz że posiada wszelkie prawa (za zgodą
opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich) do złożenia deklaracji opisanej w §1 pkt 2 niniejszej umowy.
§2 Fryzura, makijaż i stylizacja do sesji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modelka/Model* zobowiązuje się pozować do zdjęć bezpłatnie, oraz pokryć koszty związane ze swoim dojazdem na
miejsce wykonania sesji, ubezpieczeniem, kosmetykami, makijażem, fryzurą i ubiorem we własnym zakresie.
Istnieje możliwość korzystania z usług współpracujących z Fotografem osób zajmujących się fryzurą i makijażem przy
użyciu kosmetyków oraz akcesoriów znajdujących się w Studio.
W przypadku korzystania z usług współpracujących z Fotografem osób zajmujących się fryzurą i makijażem
Modelka/Model* zobowiązuje się przybyć na sesję bez makijażu oraz swoim zachowaniem maksymalnie ułatwiać im
wykonywanie ich obowiązków, co podniesie komfort oraz szybkość pracy całego zespołu.
Niedopuszczalne jest przerywanie pracy osobom zajmującym się fryzurą i makijażem przed zakończeniem wykonania ich
pracy.
W przypadku wykonania makijażu przez Modelkę/Modela* we własnym zakresie, Fotograf i osoby z nim współpracujące
nie odpowiadają za jego jakość, oraz ewentualne błędy w makijażu na wykonanych zdjęciach.
W przypadku realizacji pomysłu na sesję Modelki/Modela* Fotograf będzie na bieżąco informowany o rodzaju
planowanych zdjęć, stylizacji, makijażu, fryzur, przez osoby realizujące sesję, i w każdym momencie może wnieść
poprawki, pomysły i sugestie.
W przypadku realizacji pomysłu na sesję Fotografa Modelka/Model* będzie na bieżąco informowany o rodzaju
planowanych zdjęć, stylizacji, makijażu, fryzur, przez osoby realizujące sesję, i w każdym momencie może wnieść
poprawki, pomysły i sugestie.
§3 Przebieg sesji

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Udział w sesji mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby, których obecność jest niezbędna do prawidłowego jej
przeprowadzenia – Modelka/Model*, Fotograf, Makijażystka, Fryzjerka, Stylistka, oraz osoba obsługująca sprzęt
fotograficzny.
Wyjątkiem od zasady z pkt. 1 jest sesja Modelki/Modela* niepełnoletniej/go. W takim przypadku wskazane jest
uczestnictwo prawnego opiekuna Modelki/Modela*, który wyraził pisemną zgodę na sesję, bądź innej osoby pełnoletniej
wskazanej przez Fotografa. Jeżeli nie ma takiej możliwości, w sesji uczestniczy przynajmniej jedna osoba pełnoletnia
wskazana przez Fotografa.
W przypadku uczestnictwa w sesji osób trzecich w roli statystów, bądź dodatkowych Modelek/Modeli* niezbędne jest
podpisanie odrębnych umów z każdą w/w osobą.
Modelka/model* niepełnoletni podlegający obowiązkowi szkolnemu/obowiązkowi nauki może przebywać w studio
wyłącznie w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
Pkt. 4 nie dotyczy Modelki/Modela* pełnoletniego.
W przypadku niedotrzymania postanowień §3 Fotograf, jak i osoby z nim współpracujące mogą w każdej chwili przerwać
sesję lub odmówić jej przeprowadzenia.
§4 Wykorzystanie wizerunku Modelki/Modela

1.
2.
3.
4.
5.

Fotograf zastrzega sobie wyłączność na obróbkę i modyfikację graficzną fotografii
Przez fotografie rozumie się retusz i modyfikacje graficzne, których dokona Fotograf na wykonanych zdjęciach.
Modelka/Model* wyraża także zgodę na łączenie fotografii z innymi fotografiami, tekstami i ilustracjami oraz przyjmuje
do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda fotografia może być dowolnie przerabiana i modyfikowana przez
Fotografa.
Modelka/Model* wyraża wieczystą i nieodwołalną zgodę na wykorzystanie fotografii, na których znajduje się
wizerunek Modelki/Modela*, a które stanowią przedmiot tej umowy, przez Fotografa.
Zakres obróbek i przeróbek zdjęcia nie może naruszać dóbr osobistych Modelki/Modela* ani jej/jego* dobrego
wizerunku (w domyśle np. poprzez niektóre podmiany tła, otoczenia, fotomontaże) bez zgody Modelki/Modela*.
§5 Przekazanie Modelce/Modelowi zdjęć

1.
2.
3.

Minimalna ilość wykonanych, wybranych przez Fotografa i przekazanych Modelce/Modelowi* fotografii w formie
elektronicznej w formacie JPG .........................................
Modelka/Model przyjmuje do wiadomości, iż otrzyma określoną w pkt 1 ilość fotografii, poddanych obróbce
graficznej, oraz że nie będą to wszystkie fotografie wykonane podczas sesji.
Przekazane przez Fotografa fotografie są w dwóch rozdzielczościach – maksymalnej (ok. 2500x3500pikseli), oraz
rozdzielczości internetowej (do zamieszczenia zdjęć w Internecie – ok. 1000x750pikseli)
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4.

Fotograf zobowiązuje się udostępnić Modelce/Modelowi* dostęp do serwisu http://models.yapis.net przekazując na
adres e-mail Modelki/Modela* login i hasło do Jej/Jego* konta
5. Fotograf zobowiązuje się przekazać Modelce/Modelowi* w postaci elektronicznej poprzez serwis
https://models.yapis.net, do którego dostęp ma tylko Modelka/Model* komplet wybranych przez fotografa fotografii w
ilości i formacie określonym w §5 pkt. 1 i 2 w terminie 30 (słowie: trzydziestu) dni roboczych od dnia wykonania
każdej z sesji.
6. W momencie dodania zdjęcia do serwisu https://models.yapis.net/ Modelka/Model* otrzymuje automatyczną wiadomość
SMS na numer swojego telefonu komórkowego, oraz e-mailem, z informacją, iż fotografia została dodana.
7. Od momentu otrzymania wiadomości SMS i e-mail Modelka/Model* ma 14 dni na pobranie fotografii w obu
rozdzielczościach, po tym czasie fotografie są automatycznie usuwane przez system informatyczny.
8. Na 7, 3, 1 dzień przed planowanym usunięciem fotografii Modelka/Model otrzyma automatyczną wiadomość SMS z
przypomnieniem o możliwości pobrania fotografii.
9. W wyjątkowych sytuacjach na prośbę Modelki/Modela* istnieje możliwość odszukania wybranych zdjęć z wybranych sesji
i ponownego ich udostępnienia Modelce/Modelowi* zgodnie z procedurą opisaną w §5, jednakże wiąże się to z
wniesieniem przez Modelkę/Modela* jednorazowej opłaty w wysokości 50 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) brutto
za jednorazowe ponowne udostępnienie na 14 dni zdjęć z wybranej sesji.
10. Opisanej w pkt 9 opłaty Modelka/Model* może dokonać poprzez serwis https://models.yapis.net klikając przycisk KUP
TERAZ w wybranym przez siebie albumie i postępując wg instrukcji wyświetlanych na ekranie.
§6 Wykorzystanie zdjęć przez Modelkę/Modela
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Modelka/Model* przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż nie jest właścicielem/właścicielką* praw
autorskich do wykonanych zdjęć.
Modelka/Model* ma prawo korzystać ze zdjęć pochodzących z sesji, których dotyczy ta umowa wyłącznie w celach
budowy własnego portfolio oraz innych celach nie komercyjnych - pod warunkiem zamieszczania informacji o Autorze
utworu fotograficznego (Fotografie), oraz pod warunkiem nie usuwania znaku wodnego jednoznacznie określającego
Fotografa.
Model/Modelka* w żadnym wypadku nie może sprzedawać lub w inny sposób czerpać korzyści finansowych z uzyskanego
w ramach niniejszej umowy utworu bądź jego części pod rygorem wyciągnięcia przez Fotografa konsekwencji prawnych.
Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym,
kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów, a w szczególności usuwaniem znaku wodnego Fotografa przez
Modelkę/Modela*.
Zastrzeżenie zawarte w pkt 4 nie dotyczy zmiany rozdzielczości i współczynnika kompresji fotografii, które może
wykonać Modelka/Model*, serwis prezentujący zdjęcia lub laboratorium przygotowujące odbitki (wydruki).
Wykorzystując zdjęcia modelka zobowiązuje się do wykorzystywania tylko zdjęć sygnowanych przez Fotografa znakiem
wodnym, który w sposób jednoznaczny wskazuje na autora zdjęcia.
§7 Wykorzystanie zdjęć przez Fotografa

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Modelka/Model* przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż nie jest właścicielem/właścicielką* praw
autorskich do wykonanych zdjęć.
Strony zgodnie oświadczają, że NIE ZGADZAJĄ się na publikację fotografii na portalach i/lub czasopismach o treści
erotycznej, reklamujących branżę erotyczną lubi inne usługi z nią związane.
Fotograf ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wszystkie wykonane fotografie i rozpowszechniać wizerunek
Modelki/Modela* w celach prezentacji własnej twórczości, w szczególności na stronach internetowych, w folderach i
prospektach, publikacjach dotyczących własnych prac, publikacjach zbiorowych, wernisażach i wystawach zbiorowych,
konkursach oraz w celach promocyjno-reklamowych dotyczących Fotografa w dowolnym czasie i miejscu na terytorium
całego świata. Niniejszy punkt umowy nie wyklucza prezentacji fotografii w mediach drukowanych oraz serwisach
internetowych.
Fotograf ma prawo nieodpłatnie przekazywać fotografie, współpracującym z Fotografem przy sesjach, osobom trzecim,
które przekazane przez Fotografa zdjęcia wykorzystają wyłącznie do prezentacji własnej twórczości na stronach
internetowych, takim jak: fryzjer, wizażysta, stylista, itp. dbając przy tym o dobre imię Modelki/Modela*.
Fotograf ma prawo zamieścić wykonane zdjęcia na portalach społecznościowych oraz własnych stronach internetowych
oraz własnych materiałach reklamowych celem prezentacji własnej twórczości, dbając przy tym o dobre imię
Modelki/Modela*. Modelka/Model* nie może wybierać, wymagać usunięcia wybranych zdjęć po ich zamieszczeniu.
Fotograf dokona wszelkich starań, by zaprezentowane i opublikowane przez niego zdjęcia nie godziły w dobre imię
Modela/Modelki* dbając jednocześnie o rzetelne i prawdziwe przedstawienie wyników swojej pracy.
Fotograf ma obowiązek – w przypadku portalu społecznościowego Facebook – oznaczyć osoby współpracujące przy sesji,
oznaczyć Modelkę/Modela* na zdjęciu ją/jego* przedstawiającym, co skutkuje pojawieniem się tegoż zdjęcia na profilach
Modelki/Modela* oraz osób współpracujących, natomiast Modelka/Model* ma prawo usunąć taki znaczki ze zdjęcia, co
będzie skutkowało usunięciem informacji o pojawieniu się zdjęcia z profilu Modelki/Modela*
Fotograf ma obowiązek – w przypadku portalu MaxModels, MegaModels oraz Wybieg.pl i w innych tego rodzaju serwisach
– oznaczyć Modelkę/Modela* na fotografii ją/jego* przedstawiającej oraz oznaczyć osoby współpracujące posiadające
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profile na w/w portalu, natomiast Modelka/Model* ma obowiązek oznaczyć Fotografa, oraz osoby z nim współpracujące,
jeśli posiadają profile na w/w portalu, na zdjęciu wykonanym przez niego – jeśli serwis udostępnia taką usługę.
8. Zarówno Modelka/Model*, jak i Fotograf mają prawo do wystawienia sobie wzajemnie referencji, jeśli serwis udostępnia
taką usługę.
9. Fotograf ma obowiązek – w przypadku serwisu http://foto.yapis.net – podpisać Modelkę/Modela* imieniem i nazwiskiem,
bądź samym imieniem pod zdjęciem ją/jego* przedstawiającym, lub w inny sposób ustalony indywidualnie.
10. Umieszczenie fotografii na w/w portalach ma służyć prezentacji twórczości Fotografa oraz osób z nim współpracujących,
jak również jednoznaczne rozpoznanie przez oglądających osoby Fotografa, oraz osób z nim współpracujących
§8 Rozwiązanie / wygaśnięcie umowy
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, bez możliwości jej jednostronnego zerwania i ma zastosowanie do wszystkich
sesji z udziałem Fotografa i Modelki/Modela*.
W przypadku Modelki/Modela* niepełnoletniego w dniu podpisania niniejszej umowy, umowa ta wygasa
automatycznie w momencie ukończenia przez Modelkę/Modela 18 roku życia, a Model/Modelka* może podpisać
umowę nową, bez wymaganej zgody opiekuna prawnego.
Rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
Następstwem rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub jej wygaśnięcia jest tylko i wyłącznie zaprzestanie
wykonywania nowych sesji zdjęciowych. Wybrane przez Fotografa zdjęcia spośród wszystkich wykonanych podczas
trwania umowy i sygnowane znakiem wodnym, mogą być prezentowane zarówno przez Fotografa, jak i Modelkę/Modela*
w celu przedstawienia swojego portfolio.
Umowa wygasa automatycznie zarówno z Modelką/Modelem pełnoletnim, jak i niepełnoletnim, również w przypadku,
kiedy przerwa między kolejnymi sesjami przekroczy okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy.
Za datę ostatniej sesji rozumie się datę najnowszego albumu na profilu Modela/Modelki* w serwisie
https://models.yapis.net.
Datę wygaśnięcia umowy można każdorazowo sprawdzić po zalogowaniu się do serwisu https://models.yapis.net.
§9
Postanowienia końcowe

1.

W przypadku niezastosowania się Modelki/Modela* do postanowień zawartych w §6 pkt 4. Fotografowi przysługuje
odszkodowanie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za każde zmodyfikowane i udostępnione przez
Modelkę/Modela* lub osoby trzecie zdjęcie sygnowane znakiem wodnym Fotografa, oraz zgodnie z art. 78 pkt 1. oraz art.
79 Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. Prawo Autorskie Fotograf ma prawo żądać zaniechania dalszego rozpowszechniania w
ten sposób przerobionych i zmodyfikowanych zdjęć, jak również dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia
naruszenia.
2. Prawo do odszkodowania za co najmniej już poniesione koszty podczas zerwania umowy z jednej ze stron ma prawo
zarówno Fotograf jak i Modelka/Model*.
3. W przypadku chęci otrzymania przez Modelkę/Modela wszystkich zdjęć wykonanych podczas sesji, zarówno poddanych
obróbce, jak i tych bez obróbki, Modelka/Model zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem sesji – koszty zakupu akcesoriów, ubrań, wynajmu studia, itp., które będą określone każdorazowo
indywidualnie. Modelka/Model przyjmuje również do wiadomości, iż w w/w przypadku, umowa ulega automatycznie
rozwiązaniu po wykonaniu sesji i udostępnieniu Modelce/Modelowi fotografii.
4. W przypadku odwołania sesji przez Modelkę/Modela na nie mniej niż dobę przed planowanym terminem sesji
Modelka/Model zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem sesji –
koszty zakupu akcesoriów, ubrań, wynajmu studia, itp., które będą określone każdorazowo indywidualnie.
Modelka/Model przyjmuje również do wiadomości, iż w w/w przypadku, umowa ulega automatycznie rozwiązaniu.
5. W przypadku zgodnego obustronnego ustalenia nowego, innego terminu sesji (zmiany terminu sesji) ustalenia zawarte
w pkt 4 nie będą egzekwowane.
6. Postanowienia zawarte w §6 pkt 4 i §9 pkt 1 obowiązują wieczyście, również po rozwiązaniu/wygaśnięciu niniejszej
umowy
7. Fotografie dostarczone Modelce/Modelowi jako produkt finalny nie podlegają reklamacjom, zażaleniom ani innym
roszczeniom tego typu wobec Fotografa. Godząc się na udział w sesji zdjęciowej Modelka/Model oświadcza, że
zapoznała/zapoznał* się z dorobkiem artystycznym Fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego preferowane.
8. Wszelkie zmiany postanowień tej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu i zgodnej woli obu stron.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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UMOWA O WYKONANIE I WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII
Z wszystkimi postanowieniami umowy zapoznałam/em się i zgadzam się na jej warunki.

...................................................

……...........................................

Fotograf

Opiekun prawny

.……...........................................
M o d e l / M o d e l k a*

* niepotrzebne skreślić
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