
 

Tôi đồng ý cho phép sử dụng địa điểm của tôi  cho dự án chụp hình/ ghi hình 
của Tác giả - Người đóng góp nội dung hình ảnh / video cho V.images. Tôi 
đồng ý cho phép tác giả quyền chụp và tạo ảnh / video và các hình ảnh tĩnh và 
/ hoặc chuyển động khác (ở mọi định dạng) và các mô tả đồ họa khác kết hợp 
hình ảnh của tôi, trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông, cho dù bây 
giờ được biết đến hoặc sau này sẽ tạo ra.("Nội dung").

Tôi đồng ý rằng tất cả các quyền trong và đối với Nội dung, bao gồm cả bản 
quyền, sẽ và vẫn là tài sản duy nhất của Tác giả - Người đóng góp và không 
có bất kỳ tranh chấp, kiện tụng nào liên quan đến việc yêu cầu trả phí cũng như 
huỷ bỏ việc cho phép sử dụng hình ảnh / video của tôi hoặc bất kỳ ai thay mặt 
tôi trong mọi trường hợp. Tôi hiểu và đồng ý rằng các quyền của Tác giả - 
Người đóng góp và các quyền được chỉ định của Tác giả - Người đóng góp 
bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền, vĩnh viễn, đối với:

Tôi xác nhận và đồng ý rằng tôi không có quyền xem xét thêm hoặc tính toán 
thêm từ bất kỳ cấp phép phụ, phân phối, xuất bản và / hoặc sử dụng thêm Nội 
dung và rằng giấy phép và bản phát hành này cho phép sử dụng hình ảnh của 
tôi, hình ảnh tương tự và các dẫn xuất của chúng trong Nội dung vĩnh viễn trên 
toàn thế giới.
Tôi đồng ý không có bất cứ quyền xem xét và yêu cầu đối với những người liên 
quan đến Tác giả - Người đóng góp như người thừa kế của Người đóng góp, 
người đại diện theo pháp luật và người được chuyển nhượng, và tất cả những 
người thực hiện dưới quyền của Tác giả - Người đóng góp hoặc những người 
mà Tác giả - Người đóng góp đang cộng tác khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý 
nào do sử dụng Nội dung hoặc bất kỳ thay đổi hoặc thay đổi nào được thực 
hiện .

Tôi xác nhận rằng Tác giả - Người đóng góp không chịu trách nhiệm hoặc 
nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc vi phạm bản 
quyền Nội dung.

Tôi đồng ý và hiểu rằng thông tin cá nhân của tôi được cung cấp trong BIÊN 
BẢN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH  này sẽ không được cung cấp công 
khai nhưng chỉ có thể được sử dụng trực tiếp liên quan đến việc cấp phép Nội 
dung khi cần thiết (ví dụ: để bảo vệ khiếu nại, bảo vệ  bản quyền hình ảnh và 
có thể được giữ lại miễn là cần thiết để thực hiện mục đích này, bao gồm bằng 
cách được chia sẻ với người cấp phép phụ và chuyển nhượng của Tác giả - 
Người đóng góp và được chuyển đến các quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu và 
quyền riêng tư khác nhau, nơi nó có thể được lưu trữ, truy cập và sử dụng.

Tôi xin đảm bảo rằng tôi đủ tuổi hợp pháp và có quyền ký BIÊN BẢN CẤP 
QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH dưới danh nghĩa của chính mình.
 
Tôi đã đọc và hiểu BIÊN BẢN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH, trước khi 
thực hiện công việc. 

Sử dụng, tái sử dụng, xuất bản và tái xuất bản Nội dung;

Thay đổi, sửa đổi hoặc thay đổi Nội dung theo bất kỳ cách nào mà Tác giả - 
Người đóng góp mong muốn hoặc cho phép;

Lập chỉ mục và phân tích Nội dung, có thể liên quan đến việc trích xuất các 
bản quét hình ảnh, chân dung, hình dạng khuôn mặt và dữ liệu sinh trắc học 
khác của tôi có thể được lấy từ Nội dung;

Kết hợp Nội dung với nội dung văn bản và / hoặc với các hình ảnh và / hoặc 
phương tiện khác; và,

Sử dụng Nội dung để minh họa, quảng bá, nghệ thuật, biên tập, quảng cáo, 
thương mại, xuất bản hoặc bất kỳ mục đích nào khác.

1.THÔNG TIN TÁC GIẢ - NGƯỜI ĐÓNG GÓP NỘI DUNG :

2.THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU ĐỊA ĐIỂM CHỤP HÌNH :

Họ & Tên : 

Địa chỉ:

Thành Phố:

Điện thoại:

CCCD / PASSPORT :

Quốc Tịch:

Email :

Chữ ký: 

Họ & Tên : 

Địa chỉ:

Thành Phố:

Điện thoại:

CCCD / PASSPORT :

Quốc Tịch:

Email :

Chữ ký: 

3.THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM CHỤP HÌNH :
Địa chỉ:

Thành Phố/Tỉnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***------

BIÊN BẢN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH CỦA TÀI SẢN
Vui lòng đính kèm hình ảnh của tài sản trong ô bên dưới. 
Hình ảnh là bắt buộc đối với các bản phát hành tài sản trí tuệ như tác 
phẩm nghệ thuật.

Ngày chụp / Ghi hình:

Ngày chụp / Ghi hình:

NGƯỜI LÀM CHỨNG
Tôi xác nhận rằng tôi đã chứng kiến Người mẫu ký kết 
BIÊN BẢN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH 

Họ & Tên :

Chữ ký:  Ngày chụp / Ghi hình:

Địa chỉ:  50/4A Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình,
               Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: www.vimages.vn - Hotline: 0909935587

CÔNG TY TNHH ẢNH VIỆT


