Model autor directe
El sotasignant, Nom Cognoms i DNI del signant ,
Faig constar
Que sóc autor de les fotografies/imatges que consten relacionades a l'annex adjunt [i
que estan dipositades a l'Arxiu històric Nom de l'Arxiu històric ],
Cedeixo
Els drets d'autor no-exclusius de les fotografies/imatges esmentades a l'entitat Nom de
l'Arxiu històric amb CIF CIF de l'arxiu i amb seu a seu de l'arxiu
Autoritzo
La publicació en base als termes de la llicència Creative Commons
Reconeixement Compartir Igual 4.0. Ho autoritzo sense limitació temporal i de
forma no revocable, amb ple coneixement de que la llicència admet qualsevol ús,
inclosos els comercials, i la realització de transformacions o obres derivades.
Aquesta autorització es fa sense perjudici de l’obligació de citar sempre l'autoria i
procedència de les imatges que es faran de la següent manera:
Nom Cognoms Autor DATA – Arxiu Nom de l'Arxiu

En qualsevol cas l'autor, o l'Arxiu en nom seu, es reserva l'opció d’iniciar accions
contra qualsevol que utilitzi aquestes obres contravenint aquesta autorització o creant
perjudici a la institució o als autors.
Els materials i obres esmentats es podran guardar en un repositori del projecte
Wikimedia i en qualsevol altre mentre s'especifiqui i respecti la llicència.

Model hereu autor
El sotasignant, Nom Cognoms i DNI del signant , com a hereu de Nom Cognoms
(data-naixement – data-defunció) de l'autor.

Faig constar
Que com a hereu de Nom Cognoms autor sóc titular de drets de les
fotografies/imatges que consten relacionades a l'annex adjunt [i que estan dipositades
a l'Arxiu històric Nom de l'Arxiu històric ],
Cedeixo
Els drets d'autor exclusius de les fotografies/imatges esmentades a l'entitat Nom de
l'Arxiu històric amb CIF CIF de l'arxiu i amb seu a seu de l'arxiu
Autoritzo
La publicació en base als termes de la llicència Creative Commons
Reconeixement Compartir Igual 4.0. Ho autoritzo sense limitació temporal i de
forma no revocable, amb ple coneixement de que la llicència admet qualsevol ús,
inclosos els comercials, i la realització de transformacions o obres derivades.
Aquesta autorització es fa sense perjudici de l’obligació de citar sempre l'autoria i
procedència de les imatges que es faran de la següent manera:
Nom Cognoms Autor DATA – Arxiu Nom de l'Arxiu

En qualsevol cas el titular de drets, o l'Arxiu en nom seu, es reserva l'opció d’iniciar
accions contra qualsevol que utilitzi aquestes obres contravenint aquesta autorització o
creant perjudici a la institució o als autors.
Els materials i obres esmentats es podran guardar en un repositori del projecte
Wikimedia i en qualsevol altre mentre s'especifiqui i respecti la llicència.

