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MALLISOPIMUS / MODEL RELEASE
Annan valokuvaajalle hänen minusta ottamilleen
kuville irtisanomattoman ja rajattoman oikeuden
kaikkiin tekijänoikeuksiin, kuvien käyttöön ja julkaisuun kaikissa medioissa (ei kuitenkaan mallia
halventava käyttö). Käyttöoikeus sisältää oikeuden
muunnella kuvaa tai lisätä se osaksi kuvakokonaisuutta.
I hereby irrevocably give the photographer unlimited right to copyright, use and publish images in
any media (except defamatory use). This includes
right to alter images or use images as part of the
another image.
✘

Kuvaaja voi käyttää kuvaa ei kaupalliseen
käyttöön kuten taidenäyttelyt (myös teosten
myynti taiteena), kuvakilpailut, portfolio,
sosiaalinen media, jne.
Photographer can use image for non-commercial use like art exhibition (also selling as art),
image competitions, portfolio, sosial media
etc.
Tämän lisäksi kuvaaja voi käyttää kuvia
kaupalliseen käyttöön kuten mainokset,
kuvapankit, jne.
Addition to this photographer can use images
for commercial use like ads, stock
photography, etc.

✘

Malli saa kuvista digitaaliset versiot henkilökohtaiseen käyttöön. Kuvia saa julkaista portfoliossa, sosiaalisessa mediassa, jne. (lisenssi:
CC BY-NC-ND) Kuvat pitää julkaista valokuvaajan toimittamassa muodossa ja kuvaajan
nimimerkki tai nimi pitää mainita. Kuvia ei saa
editoida tai rajata uudelleen ja niihin ei saa
lisätä some alustojen suotimia. Malli ei saa
kuvista myöskään raaka versioita.
Model gets digital versions of the images for
personal use. Images can be used in portfolio,
social media, etc. (License: CC BY-NC-ND).
Images must be used as they were provided
and appropriate credit must be given. Images
cannot be edited, cropped and filters cannot
be added in social media platforms. Model
does not get raw versions of the photographs.

Valokuvaaja tiedot / Photographer information
Nimi / Name: Petri Damstén

____________________________________________
Valokuvaaja allekirjoitus / Photographer signature

Kuvauksen tiedot / Shoot information
Päiväys / Date:
Paikka / Location:

Mallin tiedot / Model information
Nimi / Name:
Email:

____________________________________________
Mallin allekirjoitus / Model signature
✘ Olen yli 18 vuotias. I'm over 18. years of Age

Creative Commons Nimeä-EiKaupallinenEiMuutoksia lisenssi:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi
Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives license:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

