
Foto/model aftale 
Denne aftale omhandler forholdene vedr. fotograferingen, ophavsretten, brugsretten samt de overordnende og 
generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale som er udarbejdet i samarbejde mellem fotografen og model, for 
at forebygge tvister og sikre rettighederne for de i samarbejdet involverede parter.  
Denne aftale fastsætter brugsretten af det fotografiske materiale mellem parterne.  

Modellen 
kan frit bruge billederne til eget brug, egen markedsføring, portefølgemappe, eget website og internet-profil, så 
længe de er ledsaget af fotografens copyright eller kreditering. 
ønsker ikke sit fulde navn skal fremgå af fotografens kreditering. Evt. kunstnernavn: 

Fotografen 
kan frit bruge billederne til eget brug, på website, internet-profil, kritik-sider samt til fotografens markedsføring. 
kan frit benyttes til artikler, undervisning og fotoudgivelser (fotomagasiner, fotobøger, blogge, o.lign.). 
kan frit bruges til konkurrencer og udstillinger. 

Billederne 
er udelukkende til privat/intern brug for alle parter. 
må ikke videresælges eller overdrages til 3. part af hverken model eller fotograf uden særlig aftale mellem parterne. 
må ikke anvendes kommercielt (betalings-internetsider, stock photos, reklame, ect.). 
må ikke anvendes eller udstilles, således at de kan sætte fotografen eller model i forbindelse med: sygdom, 
pornografi, religion, politik samt køns- eller racediskriminerende holdninger. 
må ikke redigeres af modellen eller 3. part uden fotografens skriftlige tilladelse. 

Andet 
Samtlige parter har indgået i dette shoot på TFP-basis (”time-for-photo”), og dermed vederlagsfrit. 

Praktiske informationer 
Dato for fotosession: 
Modellen er berettiget til en kopi af færdigredigerede billeder (jpg-) billeder, udvalgt af fotografen, til download via f.eks. 
Wetransfer.com. 

Fotograf Model 

Fulde navn Brian Mortensen 

Adresse Ingefærvej 11 

Postnr., by 4840 Nørre Alslev 

Telefon 2534 1679 

Mail brian@betamy.dk 

Fødselsdato 

Honorering 

Underskrift Evt. værge 

Modellen erklære, ved sin underskrift EFTER shootet, at vedkommende på ingen måde er blevet chikaneret, forulempet, 
fotograferet mod sin vilje eller på anden vis har fået sine grænser overskredet i forbindelse med fotograferingen. 

Underskrift: 

De ovenstående parter er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt 
ophavsretslige forhold. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette 
være grundet tyveri, uretmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelse af 
denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte og denne kontrakt vil 
stadig være gældende for begge parter. Billederne må ikke anvendes til, at miskreditere model eller fotograf. Fotografen 
er indehaver af ophavsretten af det fotografiske materiale.    
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