Smlouva s modelem o postoupení autorských a uživatelských práv na fotografie a video záznam
uzavřena mezi fotografem: Michal Sütö, Ič: 73891932, se sídlem Čimelice 243, 398 04 Čimelice
a
Model: …………………………………………………….........................Trvalé bydliště: …..…………………………………………………………………………….............................................................
Datum narození: …...……………...…………….Číslo účtu:…………….................................................................................. Email: …..…......…..………….………………………………………………
Mobil: ………………………………………..............................Zákonný zástupce: .……………………………………………………………………...........................................................………………….

Předmět smlouvy
Model:
Model se zavazuje provést výkon pro uměleckou fotografii/video záznam v kategorii …................................................................................................pro výše uvedeného fotografa.
Fotograf:
Fotograf má právo užít a publikovat všechny pořízené fotografie/video záznam modela a části těchto fotografií/video záznamu na médiích papírových (časopisy, letáky, vizitky, knihy, bilboardy atd.),
elektronických (webové stránky fotografa www.mikysuto.cz, www.fotimchlapy.cz, servery, kde má fotograf zveřejněné portfolia, sociální sítě, atd. Dále také na slevových serverech, seznamkách a
podobně. Celý seznam, kde se portfolia nachází, lze vyžádat písemně elektronickou formou nebo ústně) i jiných (například výstavy, vernisáže) ve formě původní, retušované nebo jinak upravené. Pro
účely umělecké, reklamní, obchodní, ilustrační i jiné, a to bez jakéhokoli místního a obsahového omezení po dobu minimálně však tří let (bez časového omezení v případě papírových médií), osobně
nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho souhlasem. Fotograf má právo dále pracovat s fotografiemi/video záznamem a upravovat je, aby tak vznikla fotografie/video záznam vyšší kvality.
Nesmí však bez souhlasu modela měnit její obsah. Fotograf smí prodat fotografie/video záznam i jejich práva. Udání jména modela a odkazování na modelův profil na Facebooku nebo Instagramu
v souvislosti s publikaci fotografií/video záznamu závisí na rozhodnutí fotografa. Fotograf smí neupravené fotografie prezentovat jakoukoliv formou pouze se souhlasem modela. Svým podpisem model
souhlasí se zveřejněním neupravených fotografií/video záznamu.
Model:
Model má právo užít fotografem vybrané/graficky upravené fotografie/video záznam a jejich části na veřejnosti, v médiích i na výstavách, a to s copyrightem fotografa na médiích papírových, filmových,
elektronických i jiných. Pro účely umělecké, reklamní, obchodní, ilustrační i jiné, a to bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení. U veřejné publikace fotografií musí být uvedena webová
stránka, odkaz na sociální sítě nebo umělecké jméno fotografa. Tyto informace budou sděleny prostřednictvím sociální sítě, emailem nebo osobně. Neupravené fotografie/video záznam nejsou k dispozici
ani pro modelův soukromý archiv. Neupravené fotografie/video záznam nelze vyžadovat žádnou formou. Model svým podpisem potvrzuje, že četl tuto smlouvu a dává souhlas k uvedení předchozího
v platnost. Model svým podpisem potvrzuje, že nebude nijak zasahovat do upravených fotografií pod pokutou ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských). Dále potvrzuje, že nebyl donucen
k podepsání této smlouvy jinak, než vyjmenovanými pohnutkami a žádnou jinou smlouvou či prohlášením fotografa, jeho zástupců nebo kohokoli jednajícího jeho jménem. Model svým podpisem
potvrzuje, že četl všeobecné podmínky a všechny informace uvedené na stránkách www.mikysuto.cz a ww.fotimchlapy.cz a souhlasí s nimi.
Finanční nároky
Model nemá nárok na finanční ani jiná plnění vzniklá v souvislosti s předmětem smlouvy. Model obdrží fotografie/video záznam do 30 dnů od jejich pořízení ve vysokém rozlišení (min. 300 dpi) pro tisk,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak elektronickou formou ( email, úschovna, atd.) v minimálním počtu 3 kusů v upravené podobě v barevné nebo černobílé variantě. Model nemá nárok na finanční
ani jiná plnění za užití fotografií/video záznamu fotografem.
Fotograf může požadovat celkovou nebo částečnou úhradu nákladů spojené s pronájmem prostor pro foto/video. O této informaci bude model informován předem. Model a fotograf vlastnoručním
podpisem této smlouvy stvrzují, že za vyhotovení a jakékoliv úpravy fotografií/video záznamu nebude ani jedna strana požadovat finanční odměnu, ani dnes, ani později včetně, a ani kdykoli jindy nebude
vyžadována jakoukoli cestou odměna, či její zpětná náhrada, penále a podobně, či jinou finanční satisfakci. Požádá-li model o stažení fotografií z elektronického portfolia dříve než-li za 3 roky, bude
fotograf požadovat uhradit 3 000,- Kč ( slovy: třitisícekorunčeských) za újmu spojenou s odstraněním fotografií se platností vydané na faktuře. Služby nad rámec TFP focení jsou zpoplatněny dle ceníku
uvedeného na www.mikysuto.cz.
Zpracování osobních údajů
Vyplněním osobních údajů v této smlouvě udělujete souhlas Michalovi Sütö (dále jako fotografovi), se sídlem Čimelice 243, Čimelice 398 04, IČ: 73891932. Úřad příslušný podle §71 odst. 2
živnostenského zákona: Městský úřad Písek (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) GDPR (General Data
Protection Regulation) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo účtu, email, telefonní číslo. Mimo osobní údaje se dále zpracovávají informace
týkající se počtu fotografovaných osob, termín, místo focení, počet upravených fotek, výběr lokality nebo ateliéru, styl focení. Zpracování poskytnutých informací neslouží pro marketingové účely. Tyto
informace uvedené ve smlouvě jsou archivovány po dobu zveřejnění fotografií na médiích papírových, elektronických i jiných ve formě původní, retušované nebo jinak upravené. Dle zákona o ochraně
osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, kdo zpracovává osobní údaje, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a
tyto informace nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se
na Michala Sütö nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Smluvní strany svým podpisem toto berou na vědomí.
Zdravotní stav
Fotograf i model svým podpisem potvrzují, že jejich zdravotní stav je dobrý a nebránil ke vzájemné spolupráci. Dále potvrzují, že nejsou pozitivní na SARS-CoV-2 a jiné vážné nemoci. Obě strany dodrželi
přísná hygienická opatření.
Závěrečné ustanovení
Obě strany se podpisem zavazují, že fotografie/video záznam, na které se tato smlouva vztahuje, byly pořízeny v dobré víře, nikoli za účelem poškození pověsti či dobrého jména osob výše uvedených
ani osob jiných. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny písemně. Dále se obě strany podpisem zavazují, že následné úpravy a prezentace fotografií/video záznamu nebudou nijak v rozporu se
zákony ČR. Podpisem této smlouvy se fotograf a model zavazují ke konzultaci fotografií určených k jakékoli prezentaci. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 1 listu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku. Obě strany svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu přečetli, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s ní.
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