
ZGODA MODELA 

W zamian za odpowiednie świadczenia wzajemne, których adekwatność i otrzymanie niniejszym 
potwierdzam, ja (Nazwisko Modela drukowanymi literami) 
_______________________________________ (zwany dalej „Modelem”, „ja”, „mnie”, „moje” itp.) 
wyrażam niniejszym zgodę wobec firmy Corel Corporation i jej kierownictwa, dyrektorów, przedstawicieli 
prawnych, podmiotów stowarzyszonych, następców i cesjonariuszy, w tym osób działających za jej zgodą 
lub z jej upoważnienia, w tym jej pracowników, klientów, licencjobiorców, wykonawców, 
podwykonawców, nabywców i agencji (zwanych dalej łącznie „firmą Corel”) na następujące warunki:   

a. Udzielam firmie Corel niewyłącznego prawa i wyrażam zgodę na udostępnianie, kopiowanie, 
wykorzystywanie, ponowne wykorzystywanie, modyfikowanie, reprodukowanie, publikowanie, 
rozpowszechnianie, upublicznianie, licencjonowanie, sprzedawanie, wypożyczanie, 
przekazywanie, publiczne prezentowanie, publiczne odtwarzanie, transmitowanie i 
przekazywanie w inny sposób wszelkich reprodukcji fotografii, nagrań wideo lub artystycznego 
renderingu mojej osoby określonych w załączniku A do niniejszego dokumentu oraz wszelkich 
zdjęć, wizerunków, przedstawień, negatywów, przeźroczy, materiałów drukowanych, informacji 
cyfrowych lub znaków, w całości lub w części z nich otrzymanych (zbiorczo „Odwzorowanie”, 
zawarte w załączniku A), z nazwiskiem Modela lub bez, do jakichkolwiek celów, w tym między 
innymi do celów reklamowych, handlowych, pokazowych, wystawowych i redakcyjnych, na 
wszystkich terytoriach, bezterminowo, w dowolny sposób i za pomocą dowolnego medium, w tym 
nieodpłatnie za pomocą wygenerowanych elektronicznie obrazów.  

b. Przyznaję firmie Corel nieodwołalne prawo do dodawania do Odwzorowania zmian i/lub 
dodatków, prawdziwych lub fikcyjnych.  

c. Niniejszym zrzekam się jakichkolwiek praw do wglądu i akceptacji gotowego produktu lub treści, 
które mogłyby być użyte w powiązaniu z Odwzorowaniem i/lub celem, do którego produkt lub 
treść mogłyby być przeznaczone.  

d. Niniejszym zwalniam firmę Corel z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu zniekształcenia, rozmycia, 
przeróbki, złudzenia optycznego, wykorzystania w formie złożonej i/lub jakiegokolwiek innego 
wykorzystania Odwzorowania, umyślnego lub nie, które może nastąpić lub zostać dokonane przy 
tworzeniu Odwzorowania lub jego późniejszym przetwarzaniu, jak również przy jakiejkolwiek jego 
publikacji.  

e. Niniejszym zwalniam firmę Corel z jakichkolwiek roszczeń o wynagrodzenie związanych z każdą 
formą krzywdy, przewidzianą lub nieprzewidzianą, związaną z właściwym komercyjnym lub 
artystycznym wykorzystaniem Odwzorowania.  

f. Przyjmuję do wiadomości, że firma Corel może scedować swoje prawa wynikające z niniejszej 
Zgody Modela na jakąkolwiek stronę trzecią.  

g. Zgadzam się i niniejszym wyrażam wprost zgodę na wykorzystywanie i ujawnianie moich danych 
osobowych stronom trzecim jedynie do celów związanych z (bezpośrednim lub pośrednim) 
udzielaniem licencji na Odwzorowanie, ochroną praw lub obroną przed roszczeniami oraz na ich 
przechowywanie tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia tego celu, w tym poprzez 
przekazywanie ich do krajów o odmiennych przepisach dotyczących ochrony danych i 
prywatności, gdzie mogą być przechowywane, udostępniane i wykorzystywane. 

h. Niniejsza Zgoda Modela podlega prawu prowincji Ontario w Kanadzie. Jeśli jestem obywatelem 
jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii, Norwegii czy Islandii, obowiązującym 



prawem i forum będzie prawo i sądy mojego miejsca zwykłego pobytu.  W przypadku, gdy 
którekolwiek z postanowień niniejszej Zgody Modela zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne 
lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, wówczas (i) postanowienie to będzie 
interpretowane w taki sposób, aby nie miało zastosowania do celów takiej jurysdykcji; (ii) Zgoda 
Modela będzie interpretowana w taki sposób, aby zapewnić możliwie najszersze przyznanie 
prawa bez naruszania prawa jurysdykcji oraz (iii) postanowienie to będzie miało zastosowanie do 
wszystkich pozostałych obowiązujących jurysdykcji.  

i. Podpisując niniejszą Zgodę Modela oświadczam, że przed jej podpisaniem przeczytałem ją w 
całości i rozumiem ją oraz podpisuję ją dobrowolnie. Oświadczam, że mam co najmniej 18 lat lub 
jestem w wieku pełnoletniości w jurysdykcji swojego miejsca zamieszkania (jeśli wiek 
pełnoletniości jest wyższy) i posiadam zdolność prawną do podpisania niniejszej Zgody Modela 
we własnym imieniu, a także, że jestem związany zawartymi w niej warunkami, podobnie jak 
każdy, kto będzie moim następcą prawnym jako mój spadkobierca lub cesjonariusz.  Zobowiązuję 
się do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do zapewnienia pełnej skuteczności 
niniejszej Zgody Modela.  

 

Dnia _________________ ____________________________________, 20_________ 

 

Podpis Modela:   _____________________________________________________ 

Imię i nazwisko Modela:  
 _____________________________________________________ 

Domowy numer telefonu:  _____________________________________________________ 

Adres:   _____________________________________________________ 

 

Podpis świadka:  ______________________________________________ 

Imię i nazwisko świadka: (drukowanymi literami):
 ______________________________________________ 

 

 

 

 


