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AVTAL FÖR FOTO OCH/ELLER FILM  

Mellan Kompaniets namn, organisationsnummer 000000-0000, och fotografens namn, organisationsnummer 
000000-0000 har följande avtal träffats. 

Kompaniets namn ger härmed fotografens namn uppdraget att fotografer/filma aktiviteten i Ort, DDMMÅÅÅÅ. 
Bildmaterialet kommer att användas för all typ av marknadsföring, i tryckta och digitala kanaler, samt för att 
dokumentera aktiviteten. Fotografens namn ska leverera färdigredigerad fullängdsfilm/trailer och/eller 
färdigredigerade högupplösta fotografier senast den DDMMÅÅÅÅ. 

Uppdraget 

• Beskrivning av uppdraget t ex antal bilder, upplösning 

• Beskrivning av uppdraget t ex längd, kvalitet på trailer/film och om ni vill ha den färdiga projektfilen 
med länkar för att själva kunna klippa korta filmer i framtiden 

Fotografens namn ansvarar för att tillhandahålla egen utrustning för uppdraget. Det åligger fotografens namn 
att inneha eller teckna en försäkring för egen, inhyrd och lånad utrustning (som inte tillhör Kompaniets namn). 
Alla extra resurser och material som behövs till fotograferingen, utöver det som Kompaniets namn verksamhet 
tar fram, ska ingå i arvodet. 

Fotografens namn fakturerar Kompaniets namn summa kr + moms för uppdraget. Arvodet faktureras efter 
leverans av färdigredigerat och godkänt material. I arvodet ingår kostnaden för efterbehandling, redigering och 
klippning.  

Kompaniets namn ansvarar för att de personer som filmas skriver på ett samtycke för bildmaterialet. Samtycket 
informerar om syfte och rättslig grund i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning. 

 
Generella överenskommelser 

Gällande rättigheter för nyttjande av bildmaterialet har parterna kommit överens om följande: 

 Fotografens namn har rätt att använda bildmaterialet i egen marknadsföring i t ex portfolios, 
utställningar och på egen hemsida. Om Fotografens namn önskar sälja bildmaterialet vidare till en 
tredje part för kommersiella ändamål eller för ändamål som ligger utanför syftet måste Kompaniets 
namn liksom personen/-erna i bildmaterialet tillfrågas och ge sitt uttryckliga samtycke och ett separat 
avtal skall träffas för detta. 

 Kompaniets namn har fri rätt att använda bildmaterialet för marknadsföring och dokumentation i 

kanaler som t ex på hemsidor, sociala medier, utställningar osv. Kompaniets namn har även möjlighet 

att låta samarbetspartners använda bildmaterialet för att marknadsföra event och andra aktiviteter. 

Denna rättighet gäller utan tids- eller geografisk begränsning. Kompaniets namn ansvarar för att det i 

det material där bildmaterialet används anges ”Foto/film: Fotografens namn” i första hand i 

anslutning till bildmaterialet och i andra hand på anvisad plats i materialet. Kompaniets namn har rätt 

att klippa en kortare trailer av det rörliga materialet för att marknadsföra Kompaniets namn. 

 Om en tredje part önskar använda filmerna för andra syften än de som tidigare angivits är Kompaniets 
namn skyldiga att informera den tredje parten om att detta inte är tillåtet utan att ett separat avtal 
har träffats mellan Kompaniets namn, fotografen, den/de medverkande samt den tredje parten.  

 
Avtalsbrott är skälig grund för skadeståndskrav. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk 
allmän domstol med tillämpning av svensk lag. 
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Force Majeure:                 
Kompaniets namn frånsäger sig allt ansvar i händelse av krig, krigstillstånd, strejk,  
lockout, naturkatastrof, epidemier och andra omständigheter utanför beställarens kontroll.   
 
 

                                                                  

 

Ort, DD MÅN ÅÅÅÅ   Ort, DD MÅN ÅÅÅÅ 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

För- och efternamn Fotografens namn 

Kompaniets namn Fotograf             

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
DATAHANTERING: Personuppgiftshantering sker i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning GDPR. 
Kompaniets namn kommer att skanna in och spara det påskrivna kontraktet. Lagringsperioden gäller så länge 
lagen kräver. Läs mer om hur [Kompaniets namn] behandlar personuppgifter på [Kompaniets namn] hemsida 
www.xxx.se. [Kompaniets namn] (organisationsnummer 000000-0000) är personuppgiftsansvarig för 
behandling av personuppgifterna. 

 


