
 

 

ISO4300 Release / Fotoaftale 
 

 Fotograf  Firma/Klub 

Navn Fotoklubben iso4300 Firma/Klub  

Adresse Arenavej 1 Adresse  

Postnr/by 4300 Holbæk Postnr./by  

Telefon/Mobil +45 40 74 82 30 Mobil  

Email iso4300@gmail.com Email  

Kontakt Torben Papillon (Formand) Kontakt  
 

Fotosession   

Dato Løbende Lokation  

 
 

Vilkår 
 

Denne kontrakt omhandler forholdene vedr. fotograferingen, ophavsretten, brugsretten samt de overordnende og generelle 
ansvarsforhold for fotografisk materiale, som er udarbejdet i samarbejde mellem fotografen og <Firma/Klub>, for at forebygge 
tvister og sikre rettighederne for de i samarbejdet involverede parter. 

De nedenstående 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, uretsmæssig 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 ISO4300 eller fotograf. 

Fotografen vil altid være den, som er indehaver af ophavsretten på det fotografiske materiale jf. ophavsretsloven.  

Denne kontrakt er således en aftale, der omhandler brugsretten af det fotografiske materiale mellem parterne. 

Det er aftalt at parterne må anvende billederne til følgende formål (afkrydset): 

Fotograf 

Fotografen ejer alle rettigheder over billeder taget under fotosessioner i henhold til Ophavsretsloven. 

  <Firma/Klub> giver samtykke til, at fotografen kan udøve sine rettigheder til samtlige billeder, der optages ved denne 

fotosession/fotosessioner jf. ophavsretslovens §60. 

  Fotografen kan frit bruge billederne til eget brug, til fotoudstillinger, websites, internet-profiler, fotoudgivelser (blade, 

magasiner, bøger), konkurrencer, kritiksider samt til fotografens markedsføring i ind- og udland.  

<Firma/Klub> 

<Firma/Klub> kan frit bruge billederne til eget brug, eget markedsføring, setcard, porteføljemappe, udstillinger, eget 
website og internet-profiler, så længe billederne er ledsaget af fotografens copyright eller kreditering. 

Er billederne ikke signeret af fotografen anvendes i stedet ”iso4300” 

Billederne må: 

- Ikke bruges på internetsider, som kræver betaling for at se billederne (f.eks. betalt medlemskab) 
- ikke videresælges 

- ikke redigeres af <Firma> eller 3. part uden fotografens skriftlige tilladelse 
 

 Fotografen leverer færdigredigerede digitale billeder udvalgt af fotografen. 

 Fotografen leverer alt fotografisk materiale til download fra URL (internettet) efter fotografens valg. 

Kommerciel anvendelse 

  Billederne må ikke anvendes kommercielt (betalings-internetsider, stock photos, reklamer, etc.) og ej heller sælges 

videre til tredjepart af <Firma/Klub> uden særskilt skriftlig aftale. 
 

Særlige forhold 
 

Der er aftalt følgende særlige forhold (afkrydset): 
 

  Fotografen har fået forevist følgende legitimation for modellens eller værges myndighed:  

  Fotografens fulde navn må ikke offentliggøres i forbindelse med billederne. 

  Billederne må ikke anvendes eller udstilles, således at de kan sætte enten fotograf eller ISO4300 i forbindelse med: 

Sygdom, pornografi, religion, politik samt køns- eller racediskriminerende holdninger. 

Specielle aftaler: 
 

 

 

 

 
 

Underskrift 
Underskriver af denne kontrakt har læst og forstået dens indhold samt accepteret betingelserne ved download af 

billederne: 

Dato:   ____ /______ - ___________ iso4300/Fotograf:    

 

Firma: ________________________ Klub:  ________________________ 
  

 


