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Za řádné a přiměřené protiplnění, jehož přijetí a právní dostatečnost jsou tímto 
uznány, tímto já (podepisující „model/ka“) přispěvateli a společnosti SHUTTER-
STOCK, INC. (dohromady uváděnými jako „přispěvatel“), nabyvatelům práv přispě-
vatele a osobám jednajícím se zplnomocněním a povolením od přispěvatele posky-
tuji právo pořizovat a vytvářet fotografie/videa a další statické nebo pohyblivé 
snímky (ve všech formátech) a další grafická znázornění zahrnující mou podobu ve 
veškerých médiích, která jsou v současnosti známa nebo budou v budoucnu vytvoře-
na (dále jen „obsah“).

Tímto souhlasím, že všechna práva na obsah, včetně autorských práv, patří a budou 
patřit pouze přispěvateli a budou osvobozena od veškerých nároků vznesených 
mnou nebo kýmkoli, kdo jedná mým jménem.

Rozumím a souhlasím, že práva přispěvatele a nabyvatelů jeho práv zahrnují mimo 
jiné práva natrvalo:

SHUTTERSTOCK, INC.

Beru na vědomí a souhlasím, že nemám žádné další právo na dodatečné protiplnění 
nebo účtování z jakéhokoli sublicencování, distribuce, publikování nebo dalšího 
používání obsahu a že tato licence a smlouva umožňuje používání mé podoby, 
vyobrazení a jejich odvozenin v obsahu celosvětově a natrvalo.

Tímto přispěvatele, přispěvatelovy dědice, právní zástupce a nabyvatele práv 
a všechny osoby jednající na základě přispěvatelovy pravomoci nebo ty, pro které 
přispěvatel jedná, zprošťuji a zbavuji jakékoli odpovědnosti na základě jakéhokoli 
použití obsahu nebo jakýchkoli jeho změn či úprav, včetně nároků kvůli urážce na cti 
nebo narušení soukromí nebo publicity. Beru na vědomí, že přispěvatel nenese 
zodpovědnost za neoprávněné používání nebo pirátské používání obsahu.

Souhlasím a rozumím, že moje osobní údaje uvedené v této smlouvě nebudou 
veřejně zpřístupněny, ale smí se používat pouze přímo v souvislosti s licencováním 
obsahu, pokud je to nezbytné (např. na obranu nároků, ochranu práv nebo k 
informování odborových organizací), a smí být uchovávány, jak dlouho je nezbytné k 
plnění tohoto účelu, včetně sdílení s držiteli sublicencí a nabyvateli práv přispěvatele 
a přenosu do zemí s jinými zákony na ochranu dat a soukromí, kde mohou být 
uloženy, může se k nim přistupovat a mohou být používány.

Tímto potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) plnoletosti a mám právo uzavírat smlouvy 
vlastním jménem. Přečetl(a) jsem si výše uvedené zplnomocnění, vzdání se nároků 
a smlouvu před jejím uzavřením a jsem plně obeznámen(a) s jejím obsahem. 
Souhlasím, že tato smlouva pro mě a mé dědice, právní zástupce a nabyvatele práv 
bude závazná. Souhlasím, že tato smlouva je platná a vynutitelná v jurisdikci, ve 
které mám trvalé bydliště, a souhlasím s uzavřením této smlouvy v českém jazyce a 
tímto se zříkám veškerých nároků ohledně neplatnosti v souvislosti s formou a 
podmínkami této smlouvy.

používat, opakovaně používat, publikovat a opakovaně publikovat obsah,

pozměňovat, upravovat nebo jinak měnit obsah jakýmkoli způsobem, jakým 
přispěvatel chce nebo dovolí,

indexovat a analyzovat obsah, což může zahrnovat extrahování skenů mé 
podoby, vyobrazení, geometrie tváře a dalších biometrických dat, která se 
z obsahu dají získat,

kombinovat obsah s textem nebo jinými obrázky nebo médii,

používat obsah pro účely ilustrování, propagace, umění, redakčního použití, 
reklamy, obchodu, publikování nebo jakékoli jiné účely.
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Smlouva s modelem k obsahu PRO DOSPĚLÉ

Informace o přispěvateli

(tiskace)

(nepovinné)

Jméno

Adresa

Město

Země

E-mail

Podpis

Poznámky

Stát

PSČ

Telefon

Datum

Informace o modelovi/modelce

(nepovinné)

Jméno

Adresa

Město

Země

E-mail

Podpis

Datum narození

Poznámky

Stát

PSČ

Telefon

Datum

(tiskace)

Nepovinné – vyberte maximálně dvě možnosti

Africká
Blízkovýchodní
Čínská 
Jihoasijská
Tichomořská

Afroamerická
Brazilská
Hispánská (Latinská Amerika) 
Jihovýchodoasijská
Východoasijská

Bělošská
Černošská
Japonská
Severoamerická 
indiánská

(bílá)

Rasová nebo etnická identifikace modela/modelky

Pohlavní identifikace modela/modelky

Žena Muž Nebinární
Nepovinné

Informace, které poskytnete o svém pohlaví a etniku, nám 
pomohou umožnit zákazníkům, aby našli obsah, který hledají.

Svědek
Tímto potvrzuji, že jsem osobně byl(a) svědkem podpisu této 
smlouvy modelem/modelkou.

Jméno(tiskace)

Podpis Datum

Referenční vizuály
Sem můžete přidat nepovinný snímek hlavy nebo jiné referenční 
vizuály.
Pro snímky nebo videa obsahující nahotu nebo motivy se sexuálními 
náznaky je vyžadován státem vydaný identifikační doklad uvádějící 
datum narození.

Adult model release


