MEDVERKANDEAVTAL mellan Uppdragstagare och Uppdragsgivare.

Produktion:

Teknikföretagens bildbank Bredda bilden vars syfte är att bidra till att långsiktigt bredda
bilden av teknik genom att erbjuda uppdaterade och inkluderande bilder på
Breddabilden.se

Uppdragsgivare:

1.Teknikföretagen och 2.________________________________________________
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(Partnerföretag)

Uppdragstagare / Avbildad person /modell:________________________________________________
Fotograf: ___________________________________________________________________________

Uppdrag:

Fotografering av privatperson för att medverka med bild men inte namn i bildbanken.
Fotografering av modell för att medverka med bild men inte namn i bildbanken.

Användning:

Den avbildade godkänner härmed att bilderna där denne figurerar läggs upp på
Breddabilden.se för nedladdning och användning enligt bildbankens specificerade
användningsrättigheter:
- I tekniska sammanhang.
- Ej tidsbegränsat.
- Ej mediabegränsat.
- Gratis för nedladdning

Restriktioner:

Bilderna får endast publiceras i enlighet med pressens etiska regler: Ej i känsliga eller på
något sätt för modellen kränkande sammanhang som exempelvis sex, politik, medicin eller t
ex dejtingsajt. Vidare får bilderna ej användas till produktförpackningar. Det råder inga
begränsningar gällande beskärning av bilderna. Dock ska inga övriga modifieringar av bilderna
göras, så som filter, retuschering, collage eller liknande.

Ersättning:

En engångssumma om _____________________SEK utgår vid fototillfället och gäller
som fullständig ersättning för fotografering och användning av bilderna enligt rättigheterna
ovan.
GDPR
Underteckning av detta avtal bekräftar att den avbildade personen frivilligt och med
otvetydigt medgivande godkänner behandling av dennes bilder enligt de specificerade
bildrättigheterna. Inga namn eller annan personlig information kommer att förekomma i
bildbanken. Personuppgifterna i detta avtal används endast för avtalets skull och för att
kunna utbetala ersättning för medverkan och sparas endast så länge som bildbanken är aktiv.
Skulle önskan om ändring av bildanvändningen ske, såsom borttagning av bilden, ska
Teknikföretagen kontaktas på breddabilden@teknikforetagen.se
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Uppdragstagaren / Avbildad person / Modell.
Personnummer: __________________________________________________________________
Namn: _________________________________________________________________________
Adress: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mailadress:_ _____________________________________________________________________
Mobilnummer: ____________________________________________________________________
Kontouppgifter: ___________________________________________________________________

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar som har undertecknats och utväxlats mellan parterna.
(Mellan fotografen och modellen skrivs eventuellt separat avtal).
I och med undertecknandet av detta avtal godkänns ovan förutsättningar.
Ort och datum: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Uppdragstagare /Avbildad person/ Modell
Namnförtydligande

________________________________________________________________________________
Uppdragsgivare 1. Teknikföretagen
Namnförtydligande

________________________________________________________________________________
Uppdragsgivare 2. Partnerföretag*
Namnförtydligande
*Företag:_________________________________

