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FOTÓZÁS
SZERZŐDÉS ÉS MUNKALAP
Nyilatkozat
Jelen szerződés és az ezt támogató mellékletek bizalmas üzleti és személyes információkat tartalmaznak, mely
kizárólag a szerződő számára készültek. Harmadik féllel a feladó írásos hozzájárulása nélkül megosztani tilos.
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ADATOK
Megrendelő
Név:
Születési hely:

Dátum:

Lakcím:
Telefonszám:

E-mail cím:

Terület engedély ( amennyiben szükséges )
Képviselő neve:
Terület neve:
Terület címe:
Telefonszám:

E-mail cím:

Fényképész
Név:

Dörgő Dániel

Weboldal:

https://dorgodaniel.hu

Telefonszám:

+3630 5 957 279

E-mail cím:

info@dorgodaniel.hu
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A FOTÓZÁS ADATAI
Fotózás dátuma:

Időpontja:

Fotózás helye:

Egyéb megjegyzések:
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ÁRAJÁNLAT
A választott csomag megnevezése

A választott csomag tartalma

Extrák
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Fizetéssel kapcsolatos rendelkezések
Az ár nem tartalmazza a helyszínre jutás költségét.
Jegyes fotózás esetén, (ha nem Budapesten lesz), hanem,
, abban az esetben:
A szerződés megkötésével egyidőben a megrendelő a szolgáltatás árából a következő összeget átadja a szolgáltató részére:
A fennmaradó összeg
a teljesítés napján kerül kiegyenlítésre ( az esküvő napján ). Ha a megrendelő a szerződéskötés után
és az esemény előtt/alatt eláll a megbízástól, a foglaló neki vissza nem jár. Ha a szolgáltató áll el a
megbízás teljesítésétől, - a teljesítés napjától függetlenül -, a kapott foglaló teljes összege jár vissza, abban az esetben, ha a teljesítést elháríthatatlan esemény (baleset, felvételtechnikai hiba, stb.)
okozza. A szolgáltató ezek lehetőségét a tőle elvárható minimálisra csökkenti.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A szerződésben leírtakat megértettem, a szolgáltatást ezen feltételekkel megrendelem, illetve elvállalom.

Egyéb megjegyzések

Ár
Fotózás
Műterem bérlés
Kiszállási költség
Egyéb költség

Végösszeg:
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Fotózás feltételei
1./ Megrendelő elfogadja, hogy felhasználhatja
a Fényképeket előmenetele céljából, beleértve
de nem korlátozva a portfolió, bemutatkozó kártya, kiállítás, verseny és internetes portfolió területeket, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat
rajtuk a Fotós előzetes írásos engedélye nélkül.

5./ Az elkészült Fényképek sorszámáról, és azok
átadásáról a szerződés 1. számú melléklete rendelkezik.

6./ Megrendelő kijelenti, hogy születési dátuma alapján személyesen, képes ennek a
2./ Fotós elfogadja, hogy felhasználhatja a Fé- szerződésnek az aláírására anélkül, hogy egy
nyképeket előmenetele céljából, beleértve de korábbi szerződést vagy hatályos törvényt ezzel
nem korlátozva a portfolió, kiállítás, verseny és sértene.
internetes portfolió területeket, de kereskedelmi
jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Megrendelő 7./ Az itt nem tisztázott kérdésekre a Dörgő Dánelőzetes írásos engedélye nélkül.
iel Photography honlapján található Általános
szerződési feltételek az irányadóak. Bővebben:
3./ Megrendelő ezennel engedélyezi Fotós itt.
számára a Fényképek utólagos szerkesztését,
módosítását, beleértve de nem korlátozva a 8./ Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben
kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzí- a Dörgő Dániel Photography honlapján található
tás tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendeltevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindu- kezik. Bővebben: itt.
latúak, és a Megrendelő számára nyilvánvaló
anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az 9./ Megrendelő kijelenti, hogy a vele egy képeken
eredeti Fényképekhez képest.
szereplő személyek egyetemlegesen hozzájárulásukat adták a fényképezéshez.
4./ Megrendelő ezennel elismeri, hogy minden
pózt, helyzetet és szituációt, amiben őt a Fényké- 10./ A jelen szerződésben nem szabályozott képek ábrázolják önszántából vállalt, és a teljes rdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
fotózás, annak minden részletével az ő szabad rendelkezései az irányadók. A szerződésben leírbeleegyezésével történt, fenyegetettség és takat megértettem, a szolgáltatást ezen feltételeerőszakos kényszerítés nélkül. Ebből adódóan kkel megrendelem, illetve elvállalom
Fotós az ilyen vádak alól mentesül.
11./ A „nyers képek” átadása egyéni Google Drive-on történik (az eseményt követő, max. 7 napon
belül), melyből a pár kiválasztja az általa megrendelt csomagban foglalt képek mennyiségét. Ezek
számát eljuttatja a fotós számára, megjelölve, melyek tartoznak az „alap kidolgozott”, illetve melyek,
a „prémium kidolgozott” fotók kategóriájába. Az ettől számított képkidolgozás várható ideje minimum
6 munkahét. A képek átadása ezt követően a szerződésben leírtak szerint, egyénileg egyeztetett
módon és időben történik a megrendelő és a szolgáltató között
A „nyers képek” kizárólag a megrendelő számára publikusak, azok felhasználása, közzététele,
megosztása, nem engedélyezett. A “nyers képeknek”, valamint a “kész képeknek”, a szolgáltató (fotós)
engedélye nélküli feldolgozása és ilyen jellegű publikálása, szigorúan tilos. Nyers képnek minősül,
minden olyan felvétel, mely nélkülöz bármely fajta utómunkát.
A csomagban foglalt, kidolgozott képek számán felül, plusz kidolgozott képek is kérhetőek, plusz díj
ellenében.
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A szerződést elolvastam, és mint akaratommal egyezőt elfogadom, ezt aláírásommal hitelesítem.

Megrendelő aláírása

Dátum

Fényképész aláírása

Terület képviselőjének aláírása (a.sz)

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Az elkészült képek sorszáma ( tól - ig )
A következő sorszámú képek a megrendelő kérésére törölve lettek:

A retusálásra kiválasztott képek sorszáma:

A képek átadásának módja:
A képek letölthetőek az interneten keresztül, melynek elérhetőségét ( linkjét ) a
következő e-mail címre kérem elküldeni:
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