
MODEL RELEASE / KUVANKÄYTTÖLUPA MALLILTA 
 
Photographer/Valokuvaaja:  
 
Address and Phone/Osoite ja puhelinnumero:  
 
 
Date / Pvm:   
 
Location / Kuvauspaikka:  All                Description / Seloste:  All 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
For valuable consideration, I hereby give the above photographer permission to use my picture  
and I authorize the use and reproduction of it by you, or anyone authorized by you. This includes  
any and all photographs which you have taken of me this day and other possible dates mentioned  
above, for any purpose whatsoever, without further compensation to me. All negatives and  
positives, together with the prints shall constitute your sole property. 
 
photographer guarantees that photobuyers are accepted the terms and conditions of publishing 
photos by good manners without insulting models reputation. 
 
Model has the right to use these photos to his/her own promotion and www-site, though no right to 
sell or give those photos to anyother person for selling or publishing purpose. 
 
Annan valokuvaajalle hänen minusta ottamilleen kuville seuraavat irtisanomattomat oikeudet; 
rajoittamattoman oikeuden ja luvan kaikkiin tekijänoikeuksiin, kuvien käyttöön, myyntiin,  
julkaisuun tai valokuvaajan valtuuttamalle henkilölle. Tämä koskee kaikkia kuvia jotka minusta 
on tänään tai yllämainittuna ajanjaksona otettu ja mitä käyttöä varten tahansa. Kaikki kuvat ja 
tulosteet ovat kuvaajan omaisuutta. 
 
Valokuvaaja(t) takaavat, että kuvia myydessä edellytetään kuvien ostajilta kuvien julkaisua hyviä 
journalistisia tapoja noudattaen ja mallin kunniaa loukkaamatta. 
 
Malli saa itselleen oikeudet käyttää kuvia omaan markkinointiin ja julkaista www-sivuilla. Kuvia ei 
kuitenkaan saa antaa kolmannelle osapuolelle myyntiä tai julkaisua varten. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Model is over 18 years old / Malli on yli 18-vuotias             Yes / Kyllä         No / Ei   
 
MODELS / MALLIT: 
 
Names / Nimet: _______________________________________________________________________ 
 
Address / Osoite: _____________________________________________________________________ 
 
Phone# / Puh.nro:  ____________________________________________________________________ 
 
Dates of birth / Syntymäajat: ___________________________________________________________ 
 
Email / Sähköposti: ___________________________________________________________________ 
 
Signatures / Allekirjoitukset :___________________________________________________________ 
 
 
Guardian signature and approval for sale of pictures if model under 18 years old / 
Huoltajan allekirjoitus ja hyväksyntä kuvien myyntiin: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Witness print and Signature: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 

KUVIEN KÄYTTÖEHDOT 
 

 
 
 

Kuvaa ei saa käyttää yhteydessä, joka loukkaa kuvassa esiintyvien henkilöiden ammatillista tai 
kaupallista etua tai taiteellista arvoa. Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella kuvaa. 

Kuvaa ei kuitenkaan saa muunnella kuvassa esiintyvää henkilöä loukkaavalla tavalla eikä siten, että 
henkilö, joka ei muuten olisi tunnistettavissa kuvasta, olisi mahdollista tunnistaa. Kuvista voidaan 
tehdä ns. kuvakollaaseja em. rajoitukset huomioiden. 

Henkilökuvien käyttö tarkoituksiin, joissa henkilö/henkilöt ovat tunnistettavissa, on erikseen 
kielletty seksi-, viihde-, deitti- sekä intiimialueiden tai vastaavien tuotteiden ja niihin verrattavien 
palveluiden mainonnassa, markkinoinnissa ja tiedottamisessa. 

Kuvien julkaisu, joissa esiintyy tekijänoikeuden, tavara-, tuotemerkki- tai omistusoikeuden yms. 
alaisia merkkejä, logoja, tunnuksia, muotoja, objekteja tai aiheita, on Käyttäjän vastuulla. 

Käyttöoikeus kattaa valokuvan käytön sekä kaupallisissa, että ei-kaupallisissa käyttöyhteyksissä. 
Käyttöoikeus ei kuitenkaan kata valokuvan käyttöä lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin. 

Kaikilta osin valokuvien käyttäjä/valokuvaaja sitoutuu noudattamaan hyviä julkaisutapoja ja yleisiä 
julkaisukäytäntöjä. 

 
 

 
Valokuvaaja: 




