CONTRACTE DE CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE

D'una part En/Na. __________________________________________ amb D.N.I. n.º _______________ i
domiciliat en ________________________________, d'ara endavant el fotògraf.
I d'una altra En/Na. _____________________________________ amb D.N.I. n.º: _______________ i
domiciliat en _______________________ d'ara endavant el model, per aquest contracte i expressament:
El model autoritza al fotògraf, així com a totes aquelles terceres persones físiques o jurídiques a les quals el
fotògraf puga cedir els drets d'explotació sobre les fotografies, o part de les mateixes, al fet que
indistintament puguen utilitzar totes les fotografies, o parts de les mateixes en les quals intervinc com a
model.
La meua autorització no té àmbit geogràfic determinat pel que el fotògraf i altres persones físiques o
jurídiques a les quals el fotògraf puga cedir els drets d'explotació sobre les fotografies, o parts de les
mateixes, en les quals intervinc com a model, podran utilitzar aqueixes fotografies, o parts de les mateixes,
en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap classe.
La meua autorització es refereix a la totalitat d'usos que puguen tenir les fotografies, o parts de les
mateixes, en les quals aparec com a model, utilitzant els mitjans tècnics coneguts en l'actualitat i els que
pogueren desenvolupar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació. Tot açò amb l'única excepció i limitació
d'aquelles utilitzacions o aplicacions que pogueren atemptar al dret a l'honor en els termes previstos en la
Llei Orgànica 1/85, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l'Honor, la Intimitat Personal i familiar i a la
Pròpia Imatge.
La meua autorització no fixa cap límit de temps per a la seua concessió ni per a l'explotació de les
fotografies, o part de les mateixes, en les quals aparec com a model, per la qual cosa la meua autorització
es considera concedida per un termini de temps il·limitat.
En ___________________, a ____de ____________________de 20____.

Signatura model
(Signatura paterna en cas de menor)

Sing._____________________________

Signatura fotògraf

Sing.____________________________

