
Документ 3 - Освобождаване на модела

В сила от ________________, ________ („Дата на влизане в сила“).

За добро и ценно разглеждане, чието получаване и достатъчност се потвърждават с настоящото,
долуподписаният модел („Модел“) се съгласява, както следва.

1. Снимки.
С настоящото Модел потвърждава и се съгласява, че Модел е предоставил услуги като модел на фотограф
във връзка със снимките, описани в приложения Формуляр за информация за снимки, който е включен чрез
препратка тук (събирателно „Снимките“).

2. Неизключително лицензиране на права.
С настоящото моделът предоставя на Creative Age Communications, Inc., неговите лицензополучатели,
наследници и възлага (наричани заедно „Издател“) неизключителен, световен, безвъзмезден, неотменим,
неограничен, подлицензионен и прехвърляем лиценз за използване и общо използване (а  ) Снимките и (б)
името, изображението, подобието и биографичните данни на Модела, както са включени в Снимките и/или
както е описано в приложения Формуляр за информация за снимка (наричани заедно „Лицензираните
материали“), както следва: (a  ) правото на редактиране, адаптиране, възпроизвеждане и общо използване
на Лицензираните материали, 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 от всякакъв и всякакъв вид на базата на
Лицензираните материали, както е описано по-горе, включително, но не само като пример, реклама,
мърчандайзинг и медийни продукти и услуги от всякакъв вид;  и (в) правото на отпечатване, публикуване,
разпространение, продажба, отдаване под наем, показване, излагане и предаване на Лицензираните
материали, както е описано по-горе.  Правата, лицензирани на Издателя, могат да бъдат използвани във
всички медии и други 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.
3. Отказ и освобождаване.
С настоящото Моделът се отказва и освобождава всички права на публичност, права на неприкосновеност
на личния живот, морални права и/или права съгласно закона за клевета, които Моделът може да има
право да отстоява във връзка със Снимките и използването на Лицензираните материали, описани по-горе,
включително, но не само, като пример, правото да проверявате или одобрявате всякакво използване на
Лицензираните материали, разрешено по друг начин съгласно това издание.

4. Уверения.
Моделът е изплатен изцяло и никакви суми не се дължат или няма да бъдат дължими от издателя на
модела поради използване на правата, посочени по-горе.  Първоначално тук, както е приложимо:
___________ Навършил съм 18 години и в този случай имам право да подпиша това освобождаване от свое
име съгласно законите на държавата на моето пребиваване.
___________ Аз съм под 18 години, моят родител или законен настойник е подписал приложената
ратификация от родител или настойник на непълнолетно лице.

5. Права на издателя.
Издателят има право, но не и задължение да използва правата, посочени по-горе, по свое собствено и
абсолютно усмотрение.  В случай на непреднамерено неуспешно предоставяне на кредити от Издателя във
връзка с използването от Издателя на Снимките и/или други Лицензирани материали, Издателят се
съгласява да си позволи такива кредити при първата удобна възможност.

Съгласувано и потвърдено към датата на влизане в сила:

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

___________________________________________________________________
(Информация за връзка с модела)


