UMOWA
o wykonanie i wykorzystanie wizerunku
zawarta w dniu .................... w Gdańsku pomiędzy:
Michałem Wolińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Fotograficzny FOTO z siedzibą w Gdańsku (80-262), ul Słowackiego 32/1, legitymującym się dowodem osobistym numer WLE 628524, NIP 748246861, PESEL 73983343466, zwanego w umowie "Fotografem",
a
Anną Tworzydło, zamieszkałą w Sopocie (81-878), ul. Kazimierza Wielkiego 123/4, legitymującą się dowodem osobistym numer WAL 678324, NIP 8681046543, PESEL 95022705612, zwaną w umowie "Fotomodelką",
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie utworów fotograficznych w postaci zdjęć, które Fotograf wykona Fotomodelce w trakcie sesji fotograficznej pod nazwą "Piękno Szwajcarii Kaszubskiej".
§ 2.
Fotomodelka zobowiązuje się pozować do zdjęć bezpłatnie oraz pokryć we własnym zakresie koszty związane ze swoim dojazdem na miejsce wykonania sesji, ubezpieczeniem, kosmetykami i ubiorem.
§ 3.
Fotomodelka wyraża Fotografowi stałą i nieodwołalną zgodę na wykorzystanie fotografii, na których znajduje się wizerunek Fotomodelki, a które stanowią przedmiot niniejszej umowy.
§ 4.
Fotograf ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wszystkie wykonane zdjęcia i rozpowszechniać wizerunek Fotomodelki w celach prezentacji własnej twórczości, w szczególności na stronach internetowych, w folderach i prospektach, publikacjach dotyczących własnych prac, publikacjach zbiorowych oraz w celach promocyjno-reklamowych dotyczących Fotografa w dowolnym czasie i w miejscu na terytorium całego świata.
§ 5.
Zdjęcia Fotomodelki mogą być również wykorzystywane nieodpłatnie na plakatach, ulotkach oraz billboardach.
§ 6.
Strony niniejszej umowy ustalają, że wykonane zdjęcia mogą być udostępnione osobom trzecim, ale za zgodą Fotomodelki
§ 7.
Fotomodelka wyraża zgodę na łączenie fotografii z innymi fotografiami, tekstami i ilustracjami oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, że każda fotografia może być dowolnie przerabiana i modyfikowana przez Fotografa.
§ 8.
1.	Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. 
2.	Samodzielne przerobienie któregokolwiek ze zdjęć wykonanych w ramach niniejszej umowy wymaga zgody Fotografa.
3.	Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w strukturę i treść fotografii, łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów i usuwaniem znaku wodnego Fotografa.
§ 9.
Fotograf wykonana zdjęcia Fotomodelce z wykorzystaniem własnego sprzętu fotograficznego oraz poniesie koszty użytych materiałów. 
§ 10.
1.	Fotomodelka ma prawo korzystać ze zdjęć pochodzących z sesji zdjęciowej, których dotyczy ta umowa, jedynie w celu prezentacji własnego wizerunku, w szczególności na stronach internetowych mających charakter prezentacyjny lub społecznościowy.
2.	Wykorzystując zdjęcia Fotomodelka zobowiązuje się do nieusuwania logo Fotografa i wskazywania imienia i nazwiska Fotografa oraz nazwę firmy w postaci: Zakład Fotograficzny FOTO Michał Woliński.
§ 11.
1.	Wszelkie prawa autorskie do utworu fotograficznego opisanego w § 1 niniejszej umowy nabywa Fotograf. 
2.	Fotomodelka przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż nie jest właścicielką praw autorskich do wykonanych zdjęć.
§ 12.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana na zasadzie zgodnego porozumienia.
§ 13.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 15.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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