УГОДА №______
про відчуження виключного права
м. ____________

«____»_____________2020 року

_________________________________________________________________________________(ПІБ моделі), в
особі у подальшому – «Модель», діюча від свого імені та на основі власного волевиявлення, з однієї сторони та
_________________________________________________________________________________(ПІБ
учасника),
особі у подальшому – «Учасник», діючий від свого імені та на основі власного волевиявлення, з другої сторони,
заключили справжню УГОДУ про наступне:
1.
Модель безоплатно передає Учаснику у повному обсязі належні їй виключні права на обʼєкти інтелектуальної
власності(обʼєкти суміжних прав), а саме на створення виповненого (образу) (далі по тексту – «Виконання»), зафіксовані
у фотографічних творах (Додаток №1 до Угоди), а Учасник приймає вказані виключні права. Вказанні права передаються
по справжній Угоді без обмеження території та строку дії, з правом передачі третім особам.
2.
Модель надає право Учаснику, а також всім послідуючим власникам виключних прав на Виконання, вносити у
Виконання (та у всі обʼєкти авторського права та суміжних прав, що входять до нього) зміни, скорочення та доповнення,
додавати ілюстрації, графічні, текстові та інші обʼєкти, коментарі, передмову, післямову або будь-які пояснення,
використовувати у будь-яких важких та складових творах, сумісно з будь-якими творами та використовувати будь-якими
способами, а також створювати на основі або з використанням Виконання будь-яких нових творах та використовувати
окремі частини твору.
3.
Модель надає право Учаснику, а також всім наступним власникам виключних прав на Виконання, при використанні
(та у всі обʼєкти авторського права та сміжних прав, що входять до нього) не вказувати імʼя, псевдонім Моделі.
4.
Модель відмовляється від усіх прав на перегляд та згоду всіх фотоматеріалів, а також рекламних копій та інших
матеріалів, повʼязаних з Виконанням.
5.
Сторони розуміють, що відчуження виключного права на Виконання (та у всі обʼєкти авторського права та сміжних
прав, що входять до нього) означає неможливість для Моделі використовувати Виконання (та у всі обʼєкти авторського
права та сміжних прав, що входять до нього) у будь-якій формі самостійно або надавати дозвіл на подібне використання
будь-яким третім особам.
6.
Модель підтверджує свою згоду з тим фактом, що не буде мати права на компенсацію або винагородження за
відчуження Виконання, та зобовʼзується у подальшому не предʼявляти ніяких вимог до власників виключних прав на
Виконання з будь-яких причин, включаючи звинувачення у наклепі та вторгнення в особисте життя.
7.
При підписанні даного документа Модель підтверджує досягнення нею повноліття та право представляти власну
особу.
8.
Всі суперечки, які виникають з даної Угоди або у звʼязку з нею, виносять на перегляд у Красногвардійський
районний суд міста Санкт-Петербурга.
9.
Ця Угода складена в двох екземплярах, по одному із кожних сторін.

Модель:
П.І.Б. ______________________________
Дата народження: _______________________
Паспорт______________________________
Виданий: ______________________________
Адреса реєстрації_____________________

Учасник:
П.І.Б. ______________________________
Дата народження: _______________________
Паспорт______________________________
Виданий: ______________________________
Адреса реєстрації_____________________

Підпис/П.І.Б. повністю
__________________________________________________

Підпис/П.І.Б. повністю
________________________________________________

Додаток №1 до Угоди про відчуження виключного права № _______ від _________

м. ____________

«____»_____________2020 року

_________________________________________________________________________________(ПІБ Моделі), в
особі у подальшому – «Модель», діє від свого імені та на основі власного волевиявлення, з однієї сторони та
_________________________________________________________________________________(ПІБ
учасника),
особі у подальшому – «Учасник», діє від свого імені та на основі власного волевиявлення, з другої сторони, погодили
передачу виключних прав на обʼєкти інтелектуальної власності (обʼєкти суміжних прав), а саме на створення Моделлю
виповнення (образу), зафіксовані у наступних фотографічних творах:

Модель:
П.І.Б. ______________________________
Дата народження: _______________________
Паспорт______________________________
Виданий: ______________________________
Адреса реєстрації_____________________

Підпис/П.І.Б. повністю
__________________________________________________

Учасник:
П.І.Б. ______________________________
Дата народження: _______________________
Паспорт______________________________
Виданий: ______________________________
Адреса реєстрації_____________________

Підпис/П.І.Б. повністю
________________________________________________

