Myndstef - Myndhöfundarsjóður Íslands
Aðildarumsókn / umboðsveiting

UMBOÐ
Undirritaður rétthafi myndverka framselur hér með til Myndstefs, Myndhöfundasjóðs Íslands, rétt til
gæslu á notkunar- og birtingarrétti myndverka höfundar sem þegar hafa verið birt. Tekur umboð
þetta til hverskonar hagsmunagæslu varðandi höfundarétt og endurnotkun verka höfundar, sbr. til
dæmis birtingu á internetinu, í prenti, í ljósvakamiðlun eða í auglýsingum, sem og heimildar
Myndstefs til að gera heildarsamninga á grundvelli samningskvaðar, sbr. 12.gr. b. og 3. mgr. 14. gr.,
sbr. 26.gr. a. höfundalaga, að skilyrðum uppfylltum. Á umboð þetta jafnframt við vegna
gagnkvæmnissamninga við sambærileg samtök myndhöfunda erlendis.
Ef höfundur kýs að fara sjálf/sjálfur með umsýslu hluta réttinda sinna, er honum það sannarlega
frjálst, en skal tilgreina þau hér: __________________________________________________
Myndstef hefur umboð og rétt til að framkvæma hvaðeina til verndar höfundahagsmunum rétthafa,
þar með talið að semja um gjald fyrir afnot verka höfundar og innheimta þau, til gerða samninga, til
málshöfðunar, svo og til að framkvæma hvaðeina er hér að lýtur og henta þykir.
Ég hef kynnt mér samþykktir Myndstefs og viðmiðunargjaldskrá. Skuldbind ég mig til þess að lúta
þeim í einu og öllu og jafnframt þeim breytingum sem á þeim kunna að verða gerðar með réttum og
formlegum hætti.
Nafn: ________________________________________________
Sími: _________________________ Netfang: ___________________________________________
Heimilsfang:____________________________________________(Götuheiti – Póstnúmer – Sveitafélag)
Kennitala: ________________________ Bankanúmer: ______________________________________
Aðild í gegnum (setjið x við eitt af neðangreindu):
__ Einstaklingsaðild __ Félag leikmynda-og búningahönnuða __ Grafía
__ SÍM __ Hönnunarmiðstöð __ FÍT
__ Ljósmyndarafélagið __ Arkitektafélag Íslands
Staður & dags: ___________________________________________
Undirskrift: ______________________________________________
Með því að senda inn umboð þetta staðfestir þú aðild þína að Myndstef og umboð Myndstefs til réttindavörslu
og innheimtu fyrir þína hönd. Einnig staðfestir þú að allar ofangreindar upplýsingar eru réttar og að þú sért
sú/sá sem þú tilgreinir þig vera. Myndstef áskilur sér rétt til þess að hafna umsóknum. Ef kemur til þess er
viðkomandi tilkynnt um slíkt á uppgefið netfang. Berist skrifleg afturköllun þessa umboðs til Myndstefs fellur
það úr gildi.
Umboðið sendist til: Myndstef, Hafnarstræti 16, Pósthólf 1187, 121 Reykjavík eða útprentað, undirritað og
skannað (eða undirritað með rafrænni undirskrift) á netfangið Myndstef@myndstef.is

