Smlouva o dílo
dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Jméno a příjmení:
Ulice, město:
Tel:
Email:
dále jen „fotograf“

Renáta Halászová
Haškova 996/6, Kopřivnice 742 21
775 052 219
foto@renca.cz

a
Jméno a příjmení:
Ulice, město:
Tel:
Email:
dále jen „model“

_______________
_______________
_______________
_______________

spolu uzavírají tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89 / 2012 Sb. Občanského zákoníku
Předmět smlouvy
1. Pořízení a následné použití obrazového záznamu modelu pořízeného fotografem dne
__.__.____
2. Model tímto uděluje svolení fotografovi ve smyslu ustanovení 84 a násl. Z.č. 89/2012 sb.,
občanského zákoníku, k pořízení a použití obrazového záznamu, přičemž tento je osobní
povahy týkající se výhradně osoby modelu.
3. Obrazový záznam může / nemůže (nehodící se škrtněte) být použit pro účely prezentace
fotografa v médiích, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Doba využití pro prezentaci
není časově omezena. Pro využití obrazového záznamu nebo jeho části ke komerčním účelům
musí mít fotograf od modelu písemné svolení v podobě dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Model prohlašuje, že forma použití snímků, jeho rozsah i způsob, stejně jako prostředky a
použité výrazy odpovídající zde uvedenému účelu nejsou v rozporu s jeho zájmy.
Práva a povinnosti fotografa
1. Fotograf zpřístupní k výběru modelem jen ty fotografie, které jsou dle jeho profesního
názoru nejvhodnější pro další zpracování.
2. Fotograf zpřístupní fotografie k výběru modelem nejpozději do jednoho týdne od pořízení
fotografií.
3. Fotografie k výběru budou zpřístupněny formou náhledů na webových stránkách fotografa, a
to v části, do které bude mít přístup pouze model pomocí jedinečného odkazu zaslaného
emailem.

4. Fotograf, co možno nejlépe, upraví vybrané fotografie dle svého cítění, profesní zkušenosti a
technických možností.
5. V případě požadavku ze strany modelu na vyšší míru úprav fotografie (retuše), jsou tyto
úpravy účtovány dle platného ceníku.
6. Fotograf neposkytuje neupravené „syrové“ fotografie.
7. Fotograf má povinnost zhotovit dílo v podobě fotografií, které předá či zašle modelu
nejpozději do 4 týdnů od konečného výběru fotografií ke zpracování.
Práva a povinnosti modelu
1. Model smí upravené fotografie dodané fotografem použít pro svou vlastní prezentaci.
2. Model není oprávněn vystavovat neupravené fotografie nebo náhledy neupravených
fotografií bez souhlasu autora.
3. Model má právo na výběr fotografií k úpravě z fotografií doporučených fotografem.
4. Model není oprávněn bez písemného souhlasu fotografa fotografie, jakkoliv upravovat či je
poskytovat ke komerčním účelům. Písemný souhlas bude proveden ve formě dodatku ke
smlouvě o dílo.
Ochrana osobních údajů
Správcem osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 (GDPR) je Renáta Halászová, Haškova 996/6,
Kopřivnice 742 21, tel: +420 775 052 219, email: foto@renca.cz .
1. Zpracovávané osobní údaje jsou: jméno a příjmení, telefon, email, pořízené fotografie.
Účel zpracování je plnění smluvního vztahu. Zákonný důvod zpracování je tato smlouva. Doba
uložení je 3 roky pro případné řešení občanskoprávních sporů.
Další příjemci mohou být: 2H C.S. s.r.o. – zpracovatel / webhosting, Seznam.cz a.s. –
zpracovatel / email
2. Zpracovávané osobní údaje jsou: pořízené fotografie
Účel zpracování je prezentace fotografa. Zákonný důvod zpracování je tato smlouva. Doba
uložení je neomezena.
Další příjemci mohou být: 2H C.S. s.r.o. – zpracovatel / webhosting, Seznam.cz a.s. –
zpracovatel / email, Facebook Ireland Ltd. – zpracovatel / facebook.com a instagram
3. Máte právo
- Požadovat informace jaké Vaše osobní údaje fotograf zpracovává
- Požadovat vysvětlení ohledně tohoto zpracování
- Vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat
- Požadovat výmaz Vašich osobních údajů
- Vznést námitku proti zpracování
- V případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů se obrátit na fotografa nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Autorská práva
1. Každá fotografie představuje autorské dílo ve smyslu ustanovení §2 Autorského zákona,
jehož autorem je fotograf.
2. Model bere na vědomí a souhlasí, že v souladu s příslušnými ustanoveními Autorského
zákona je fotograf oprávněn k výkonu osobnostních a majetkových práv k autorskému dílu.
Cena díla
1. Cena díla je stanovena dle ceníku platného v okamžiku podpisu smlouvy o dílo a je určena
zejména počtem vybraných fotografií a případnými úpravami (retušemi) nad rámec běžných
úprav fotografií.
2. Model je povinen zaplatit cenu díla v okamžiku předání díla, nebo v nejbližším možném
termínu.
3. Při podpisu smlouvy o dílo je splatná záloha ve výši 500,- Kč v hotovosti.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Věci v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně platných právních
předpisů českého práva.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze své svobodné vůle a bez nátlaku, což
stvrzují svými podpisy.

V Kopřivnici dne __.__.____

-----------------------------podpis modelu

--------------------------podpis fotografa

