
Photographer

Name Print:

Phone:

Email:

Witness

Name Print:

Phone:

(NOTE: All persons signing and witnessing must be of legal age and capacity in the area
 in which this Release is signed. A person cannot witness their own release)D D    /   Y Y   /  Y E A R

Signature:

Date signed:
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Signature:

Date signed:
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MODEL RELEASE

For Consideration herein acknowledged as received, and by signing this release 

I hereby give the Photographer / Filmmaker and Assigns (Milton Brown,

Milch Images) my permission to license the Content and to use the Content in 

any Media for any purpose (except pornographic or defamatory) which may 

include, among others, advertising, promotion, marketing and packaging for 

any product or service. I agree that the Content may be combined with other 

images, text, graphics, �lm, audio, audio-visual works; and may be cropped, 

altered or modi�ed. I acknowledge and agree that I have consented to publica-

tion of my ethnicity(ies) as indicated below, but understand that other ethnici-

ties may be associated with me by the Photographer / Filmmaker and / or 

Assigns for descriptive purposes.

I agree that I have no rights to the Content, and all rights to the Content belong 

to the Photographer / Filmmaker and Assigns. I acknowledge and agree that

I have no further right to additional consideration or accounting, and that I will 

make no further claim for any reason to Photographer / Filmmaker and / or 

Assigns. I acknowledge and agree that this release is binding upon my heirs and 

assigns. I agree that this release is irrevocable, worldwide and perpetual, and will 

be governed by the laws (excluding the law of con�icts) of Poland.

It is agreed that my personal information will not be made publicly available but 

may only be used directly in relation to the licensing of the Content where 

necessary (e.g. to defend claims, protect rights or notify trade unions) and may 

be retained as long as necessary to ful�ll this purpose, including by being shared 

with sub-licensees / assignees of the Photographer / Filmmaker and transferred 

to countries with di�ering data protection and privacy laws where it may be 

stored, accessed and used. I represent and warrant that I am at least 18 years of 

age and have the full legal capacity to execute this release.

De�nitions:
“ASSIGNS” means a person or any company to whom Photographer/Filmmaker has assigned or licensed 
rights under this release as well as the licensees of any such person or company. “CONSIDERATION” means 
$1 or something else of value I have received in exchange for the rights granted by me in this release. 
“CONTENT” means all photographs, �lm, audio, or other recording, still or moving, taken of me as part of the 
Shoot. “MEDIA” means all media including digital, electronic, print, television, �lm, radio and other media 
now known or to be invented. “MODEL” means me and includes my appearance, likeness and voice. 
“PARENT” means the parent and/or legal guardian of the Model. Parent and Model are referred to together 
as “I” and “me” in this release, as the context dictates. “PHOTOGRAPHER / FILMMAKER” means photographer, 
illustrator, �lmmaker or cinematographer, or any other person or entity photographing or recording me. 
“SHOOT” means the photographic, �lm or recording session described in this form.

Model (or Parent*) information: 

Address: 

Zip:                                                   City:

Country:

Phone:

Email:

Signature:

Date signed:

*Parent Name: 
(if applicable) 

* If Model is a minor or lacks capacity in the jurisdiction of residence, Parent warrants and
 represents that Parent is the legal guardian of Model, and has the full legal capacity to consent
 to the Shoot and to execute this release OF ALL RIGHTS IN MODEL’S CONTENT. If you are signing 
in this capacity, please enter your details above and your name below.

Model information: 
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Name Print:

Date of Birth:
Gender:                         Male                Female         Current Age:

D D    /   Y Y   /  Y E A R

Ethnicity  (Circle all that applies to you):

          Asian (Chinese, Japanese, Korean, Indian, Other);                Caucasian/White;

          Hispanic/Latin;               Middle East;               Native American;               Black; 

          Paci�c Islander;              Mixed Race;               African/American;

Other : 

Production name:

Production date:

Country & Region:



Za stosownym Wynagrodzeniem, którego otrzymanie niniejszym potwierdzam, 
podpisując niniejszy dokument, udzielam Fotografowi/Filmowcowi, �rmie którą 
reprezentuje (Milton Brown, Milch Images)  oraz Następcom Prawnym prawa do 
licencjonowania i korzystania z Treści w jakichkolwiek Mediach i jakimkolwiek 
celu (z wyłączeniem celów pornogra�cznych i szkalujących), który może 
obejmować między innymi reklamowanie, promowanie, działania marketin-
gowe i opakowanie jakiegokolwiek produktu lub usług. Wyrażam zgodę
na łączenie Treści z innymi obrazami, tekstem, gra�ką, �lmami, dźwiękiem, 
materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i mody�kację Treści. 
Potwierdzam i wyrażam zgodę na publikację mojej tożsamości etnicznej 
określonej poniżej, jak również na to, że inna tożsamość etniczna może zostać 
przypisana do mojej osoby przez Fotografa/Filmowca i/lub następców 
Prawnych dla celów opisowych.

Niniejszym potwierdzam, ze nie mam jakichkolwiek praw do Treści i uznaję,
że wszelkie prawa do Treści znajdują się w posiadaniu Fotografa/Filmowca
i Następców Prawnych. Oświadczam, że nie mam praw do dodatkowego 
wynagrodzenia i że nie będę wysuwać jakichkolwiek dalszych roszczeń
w stosunku do Fotografa/Filmowca i/lub bene�cjentów. Oświadczam,
że niniejsza zgoda jest wiążąca również dla moich spadkobierców i następców 
prawnych. Oświadczam, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na 
całym świecie i nieograniczona w czasie oraz że podlega przepisom prawa 
polskiego.

Uzgodniono, że moje dane osobowe nie będą udostępnione publicznie, 
natomast będą mogły być wykorzystane wyłącznie bezpośrednio w odniesieniu 
do licencjonowania Materiałów, gdy będzie to potrzebne (np. w celu dochodze-
nia roszczeń, ochrony praw bądź powiadamiania organizacji zbiorowego 
zarządzania), i mogą być przechowywane tak długo, jak długo wymagać będzie 
tego realizacja danego celu, co obejmuje udostępnianie sublicencjobiorcom/ 
następcom prawnym Fotografa/Filmowca oraz przesyłanie ich do krajów
o innym prawodawstwie związanym z ochroną danych i prywatności, gdzie 
mogą być przechowywane, przeglądane i wykorzystywane.
Oświadczam i gwarantuję, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność 
prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody.

De�nicje:
„FOTOGRAF/FILMOWIEC” oznacza fotografa, ilustratora, �lmowca, operatora �lmowego lub jakąkolwiek 
inną osobę lub firmę fotografującą mnie lub uwieczniającą mnie na taśmie filmowej. „MEDIA” oznacza wszelkie 
media i obejmuje media cyfrowe, elektroniczne, prasę, telewizję, film, radio i inne media znane lub takie, które 
zostaną wynalezione. „MODEL” oznacza moją osobę i obejmuje mój wygląd, wizerunek i głos. „NASTĘPCA 
PRAWNY” oznacza osobę lub firmę, na którą Fotograf/Filmowiec przeniósł lub której udzielił na mocy licencji 
prawa wynikające z niniejszej zgody, jak również licencjobiorcę takiej osoby lub firmy. „RODZIC” oznacza 
rodzica lub prawnego opiekuna Modela. Rodzic i Model określani są w niniejszym dokumencie jako „Ja” lub 
„Moja” w zależności od kontekstu. „SESJA” oznacza sesję fotograficzną, filmową lub nagraniową opisaną w 
niniejszym formularzu.„TREŚĆ”oznacza wszystkie zdjęcia, sekwencje filmowe, nagrania dźwiękowe lub inne 
nagrania, ruchome bądź nieruchome zrobione w trakcie Sesji i przedstawiające moją osobę. 
„WYNAGRODZENIE” oznacza kwotę 1 USD lub inne wartościowe świadczenie, które otrzymałem w zamian 
za prawa przyznane na mocy niniejszej zgody

MODEL RELEASE

Fotograf

Imię i nazwisko:

Telefon:

Email:

Świadek

Imię i nazwisko:

Telefon:

(UWAGA: Wszystkie osoby podpisujące i świadczące muszą być pełnoletnie i posiadać
pełnię praw w myśl przepisów kraju, w którym niniejsza zgoda została podpisana.
Osoba podpisująca niniejszą zgodę nie może być zarazem świadkiem jej podpisania)
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Podpis:

Data:
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Podpis:

Data:

Nazwa produkcji:

Data produkcji:

Kraj i region:
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Rasa  (Wybierz wszystkie które dotyczą Ciebie):

          Azjatycja (Chińczyk, Japońska, Koreańska, Hinduska, itp);              Kaukaska/Biała;

          Latynoska;               Środkowo-wschodnia;               Indianin;               Czarna; 

          Wyspiarska/Pacy�czna;              Rasa mieszana;               Afro-amerykanin;

Inna : 

Dane Modela (lub Rodzica - w wypadku dzieci): 

Ulica: 

Kod pocztowy:                               Miasto:

Kraj:

Telefon:

Email:

Podpis:

Data:

*Imię i naziwsko rodzica: 
(W wypadku nieletnich) 

*Jeśli Model jest niepełnoletni lub nie posiada pełni praw w świetle przepisów obowiązujących
w miejscu zamieszkania, Rodzic oświadcza i gwarantuje, że jest opiekunem prawnym Modela
oraz posiada pełnię praw do udzielenia zgody na Sesję i zgody NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
MODELA. Jeśli niniejszą zgodę podpisuje rodzic, proszę wpisać dane Rodzica powyżej
i nazwisko Rodzica poniżej.

Dane Modela: 
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Imię i nazwisko:

Data urodzenia:
Płeć:                 Mężczyzna            Kobieta                              Wiek:



Nazwa produkcji:

Data produkcji:

Kraj i region:

Wynagrodzenie modela:

Umowa zawarta w dniu:                                            r. , w Warszawie pomiędzy:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Ulica: 

Kod pocztowy:                                                 Miasto:

Dowód os. nr:

PESEL:

Podpis:
Data:

MODEL

ZAMAWIAJĄCY

D D    /   MM   /  ROK

Podpis:
Data: D D    /   MM   /  ROK
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zwanym(ą) dalej Modelem.
a: 

Łukaszem Olek, prowadzący działalność gospodarczą pod �rmą “Milton Brown” - Łukasz  
Olek, ul. Afrykańska 12 lok. 93, 03-966 Warszawa, NIP 526-275-01-18,  zwanym w dalszej 
części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Łukasz Olek

przy czym Zamawiający i Model są zwani łącznie „Stronami” lub każde z osobna 
„Stroną”. Strony postanowiły co następuje.

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie:
a) zasad i warunków uczestniczenia przez Modela w sesji zdjęciowej (przez sesję 
zdjęciową na gruncie niniejszej Umowy rozumie się także sesję wideo);
b) zasad i warunków korzystania przez Zamawiającego oraz inne podmioty z wizerunku 
Modela;
c) odpowiedzialności Stron z tytułu naruszenia Umowy.
2. Celem sesji zdjęciowej jest wykonanie przez osobę upoważnioną przez Zamawiające-
go (zwaną dalej „Fotografem”) zdjęć lub materiału wideo (łącznie zwanych dalej: 
„Treścią”).

§ 2  Zasady współpracy. Oświadczenia Stron.
1. Strony zgodnie oświadczają, że wyłącznym twórcą Treści jest Fotograf i jako taki 
nabywa on pełne autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do Treści. 
W przypadku, gdy faktycznym realizatorem sesji zdjęciowej będzie osoba trzecia 
wyznaczona lub upoważniona przez Fotografa, nabycie praw autorskich do Treści będzie 
przedmiotem odrębnej umowy zawartej między Fotografem a tą osobą.
2. Model oświadcza, iż jest świadomy konsekwencji wynikających z naruszenia autorskich 
praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych do Treści oraz jest świadoma 
dopuszczalnego zakresu korzystania przez nią z Treści zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Model oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz że jest w pełni uprawniony do 
zawarcia i wykonania niniejszej Umowy oraz złożenia oświadczeń zawartych w niniejszej 
Umowie. 

Jeśli Model jest osobą niepełnoletnią: 
3. Model oświadcza, że jest osobą małoletnią/nie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych. Niniejsza Umowa zostaje zawarta przy udziale przedstawiciela ustawowego 
Modela, który wyraża zgodę i akceptuje wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, w tym 
wszystkie oświadczenia i zgody Modela. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, uznaje 
się, że wszelkie oświadczenia i zgody Modela zostały złożone także przez jego przedstaw-
iciela ustawowego.

§ 3  Sesja zdjęciowa
1. Sesja zdjęciowa zostanie zorganizowana w dniu określonym w polu “Data produkcji”  w 
miejscu wskazanym w polu “Kraj i region” przez Zamawiającego. Model zobowiązuje się 
do uczestniczenia w sesji.
2. Temat sesji zdjęciowej określony jest w polu “Nazwa produkcji”.

§ 4  Wizerunek, prawa autorskie oraz dane osobowe
1. Model wyraża bezterminową zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku (w rozumie-
niu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 
przedstawionego w Treściach i wykorzystanie Treści, przez Zamawiającego lub innego 
Uprawnionego. 
a) Za Uprawnionego uważa się: Zamawiającego, jak również każdego licencjobiorcę lub 
nabywcę praw autorskich do Treści.
2. Model wyraża zgodę na korzystanie z wizerunku na następujących zasadach:
a) we wszystkich mediach;
b) bez ograniczeń terytorialnych;
c) bez ograniczeń co do sposobu, natury i celu korzystania z wizerunku (z wyjątkiem 
pornogra�i oraz celów szkalujących) – w tym wykorzystanie wizerunku na cele 
reklamowe, promocyjne, do działań marketingowych a także jako element opakowania 

jakichkolwiek produktów lub usług; jak również dystrybucja Treści zawierających 
wizerunek za pośrednictwem stron internetowych, w tym sprzedaż Treści do banków 
zdjęć.
3. Model wyraża zgodę na łączenie Treści z innymi utworami, a także na dokonywanie 
przeróbek i mody�kacji Treści i przedstawionego na nich wizerunku przez Uprawnione-
go. 
4. Model oświadcza równocześnie, iż korzystanie z jego wizerunku przez Uprawnionego 
nie stanowi naruszenia jego dóbr osobistych i że nie będzie występować przeciw 
Zamawiającemu, Fotografowi  ani innemu Uprawnionemu z roszczeniami z tytułu 
naruszenia jej dóbr osobistych w związku z korzystaniem z jego wizerunku.
5. Cofnięcie przez Modela (albo uprawnioną osobę trzecią) zgody na korzystanie
z wizerunku przez Zamawiającego lub innego Uprawnionego w jakimkolwiek zakresie, 
będzie uważane za naruszenie niniejszej Umowy, skutkujące obowiązkiem zapłaty przez 
Modela kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 100 000,00 złotych
(słownie: stu tysięcy złotych).
6. W przypadku, gdyby cofnięcie przez Modela zgody na korzystanie z wizerunku 
prowadziło do konieczności zapłaty przez Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowan-
ia na rzecz innego Uprawnionego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, Model zapłaci 
dodatkowo na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości odszkodowania zapłaco-
nego przez Zamawiającego na rzecz innego Uprawnionego lub jakiejkolwiek osoby 
trzeciej.
7. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego karę umowną.
8. Model wyraża zgodę na publikowanie informacji o jego tożsamości etnicznej, jak 
również na to, że do jego wizerunku może zostać przypisana inna tożsamość etniczna dla 
celów opisowych. 
9. Model wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach i na potrzeby 
realizacji niniejszej Umowy. 
10. Model wyraża zgodę na przekazywanie Danych osobowych Uprawnionym.
11. Model wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 
(także państwa realizującego odmienne od polskich standardy w zakresie ochrony 
danych osobowych). 

§ 5  Wynagrodzenie
1. Tytułem wynagrodzenia za udział w sesji zdjęciowej oraz udzielenie zgody na korzysta-
nie z wizerunku a także wykonanie pozostałych wynikających z niniejszej Umowy 
obowiązków, Model otrzyma kwotę podaną w polu “Wynagrodzenie modela”, płatną w 
terminie podanym w polu “Data produkcji”.
2. Kwitując otrzymanie wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy, 
Model oświadcza, iż powołane wynagrodzenie, wyczerpuje całość roszczeń Modela 
wobec Zamawiającego oraz innych Uprawnionych. Ponadto Model oświadcza, że nie 
będzie występował wobec Zamawiającego oraz Uprawnionych a także Fotografa z 
żadnymi innymi roszczeniami związanymi z przedmiotem umowy.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa została sporządzona w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach w 
języku polskim, po jednym dla każdej ze Stron. 
2. Oprócz niniejszej Umowy strony podpisują dokument „Model Release” w języku 
angielskim, obejmujący kwestie związane z korzystaniem z wizerunku. W razie 
sprzeczności treści niniejszej umowy z treścią Model Release, pierwszeństwo mają 
postanowienia niniejszej Umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów między stronami jest sąd właściwy dla 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiającego.
5. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy jest lub okaże się niezgodne z 
prawem, zostanie uznane za nieważne lub nie mogące znaleźć zastosowania, taka 
nieważność, niezgodność z prawem czy brak możliwości zastosowania postanowienia 
Umowy nie ma wpływu na pozostałe postanowienia Umowy, które zachowują swoją moc 
i winny być stosowane. Postanowienia nieważne winny być zastąpione przez nowe, 
zgodne z prawem przy czym, nowa regulacja, w możliwie najszerszym zakresie winna 
oddawać pierwotnie założenia oraz cele handlowe zastępowanego postanowienia.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilne-
go oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

UMOWA O UDZIAŁ W SESJI FOTOGRAFICZNEJ
WRAZ ZE ZGODĄ NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU 


