Umowa o wykonanie i wykorzystanie fotografii
Zawarta w ……………………….. dnia ………………………………., pomiędzy:

Fotografem
.....................................................
zam. w .........................................
Legitymującym się dowodem osobistym:
Nr .................................................
PESEL ...........................................
NIP ...............................................

a
Modelką
.....................................................
zam. ............................................
Legitymującym/ą* się dowodem osobistym:
Nr .................................................
PESEL ............................................
NIP ................................................
§1
Fotograf zobowiązuje się wykonać utwór fotograficzny, na który składają się fotografie Modelki
a Modelka zobowiązuje się pozować (w dniu …………………………………………… w miejscu
wskazanym przez Fotografa) do fotografii o charakterze portret, moda, akt, glamour 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.
§2
Wszelkie prawa Autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do utworu fotograficznego
opisanego w § 1 nabywa Fotograf.
§3
Termin wykonania utworu fotograficznego opisanego w § 1 ustala się na
……………………………………………………………..
§4
Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy dla Modela/Modelki* stanowi:
1. Wynagrodzenie pieniężne w kwocie …………. zł (słownie …………………………… zł)*,
2. Wynagrodzenie pieniężne w wysokości 30% (słownie trzydziestu %) od dochodu netto osiągniętego
ze sprzedaży (przeniesienia autorskich praw majątkowych) lub zawarcia umowy o korzystanie z
utworu opisanego w § 1 lub jego części, przez Fotografa*,
3. Przesłanie pocztą elektroniczną utworów fotograficznych opisanych w § 1 lub ich części wybranych
przez Fotografa i przekazanie jej Modelowi/Modelce*,
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§5
Modelka może wykorzystywać zapis przesłanych utworów fotograficznych, o którym mowa w pkt
3 § 4 tylko i wyłącznie w celach budowy własnego portfolio oraz innych celach nie komercyjnych - pod
warunkiem zamieszczania informacji o Autorze utworu fotograficznego (Fotografie). 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.
§6
Fotograf ma prawo:
1.Wykorzystywać utwór opisany w § 1 lub jego część na wszystkich znanych w chwili podpisywania
umowy polach eksploatacji,
2. Publikacji utworu opisanego w § 1 lub jego części; w szczególności w Prasie, Galeriach (w tym
internetowych), portfolio itd.,
3. Sprzedać lub w inny sposób czerpać korzyści majątkowe z utworu opisanego w § 1 lub jego części.
§7
Modelka wyraża nieodwołalną i wieczystą zgodę na nieograniczone wykorzystanie fotografii, na
których znajduje się wizerunek Modelki, a które stanowią utwór opisany w § 1 lub jego części, przez
Fotografa lub podmioty przez niego wskazane we wszystkich mediach i na wszelkie znane w chwili
podpisywania umowy pola eksploatacji, na terytorium całego świata, bez żadnych ograniczeń co do
natury ich wykorzystania (fotografie mogą być łączone z innymi fotografiami i elementami oraz mogą być
przerabiane i modyfikowane), w tym także do celów promocyjno-reklamowych.
§8
Modelka oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz, że posiada wszelkie prawa do złożenia
deklaracji opisanej w § 7 niniejszej umowy.
§9
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie
zobowiązania Fotografa na rzecz Modelki z tytułu pełnionych przez Modela/Modelkę* czynności objętych
niniejszą umową.
§ 10
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgodnej woli stron.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………….

……………………………………….

(fotograf)

(modelka)
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