
Документ 2 - НЕИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА СНИМКА

В сила от ________________, ________ („Дата на влизане в сила“).
За добро и ценно разглеждане, чието получаване и достатъчност се потвърждават с настоящото,
долуподписаният фотограф (“Фотограф”) се съгласява, както следва.

1. Неизключително лицензиране на права.
С настоящото фотографът предоставя на Creative Age Publications – Nailpro Nailapalooza E-Competition своите
лицензополучатели, наследници и правоприемници (наричани колективно „Издател“), неизключителен,
световен, свободен от авторски права, неотменим, неограничен, подлицензируем и прехвърляем лиценз
(„Лиценз  ”) във и към снимките, описани в приложения Формуляр за информация за снимки, който е
включен чрез препратка тук (събирателно „Снимките“), както следва:
(a) правото на редактиране, адаптиране, възпроизвеждане и общо използване на Снимките, самостоятелно
и/или във връзка с други материали, във връзка с NAILPRO NAILAPALOOZA E-COMPETITION и други публикации
на Издателя за професионалната индустрия за красота;  (б) правото да се подготвят и използват
производни произведения, базирани на Снимките, както е описано по-горе, включително, но не само като
пример, реклама, мърчандайзинг и медийни продукти и услуги от всякакъв вид;  (c) правото на отпечатване,
публикуване, разпространение, продажба, отдаване под наем, показване, излагане и предаване на
Снимките, както е описано по-горе;  и (г) правото на използване на името и биографичните данни на
Фотографа във връзка с някое или всички горепосочени.  Правата, лицензирани на Издателя, могат да
бъдат използвани във всички медии и изразни средства, независимо дали са известни сега или са
създадени оттук нататък, включително, но не само като пример, печатни, електронни и цифрови медии от
всякакъв вид.

2. Изпращане на снимки.
Фотографът, за своя сметка и отговорност, се съгласява да си сътрудничи с Издателя, като доставя
цифрови файлове, негативи, разпечатки и други материали, въплъщаващи Снимките, в такива моменти и
във формати, които Издателят може да счете за необходими или удобни.

3. Уверения.
Фотографът заявява и гарантира пред Издателя, както следва: (a) Снимките са оригинални произведения
на автора само на Фотографа;  (б) всички необходими права, разрешения и съгласия на трети страни (като
например модели, които са участвали в направата на снимките по какъвто и да е начин са били осигурени в
писмен вид и доставени на Издателя; (в) Фотографът се ползва  правото да предоставя лиценза, посочен в
този Лиценз, без одобрението или съгласието на друго лице; (d) Фотографът не е сключил никакви
предишни споразумения и няма да претендира да сключва последващи споразумения, които биха
ограничили или възпрепятствали  права на Издателя по този Лиценз; (д) Фотографът е изплатен изцяло и
никакви суми не са или няма да бъдат дължими от Издателя на Фотографа или трета страна поради каквото
и да е използване на правата, посочени по-горе; и (е) Издателят може  разчитат на този Лиценз при
използване на правата, посочени по-горе.

4. Права на издателя.
Издателят има право, но не и задължение да използва правата, посочени по-горе, по свое собствено и
абсолютно усмотрение.  Ако Фотографът не бъде кредитиран във връзка с използването на Снимките от
Издателя поради невнимание на Издателя, Издателят се съгласява да предостави такъв кредит на
първа удобна възможност.

Съгласувано и потвърдено към датата на влизане в сила:

_______________________________ ________________________________
(Подпис на фотографа) (Отпечатайте името на фотографа)

___________________________________________________________________
(Информация за връзка с фотографа)


