Poderá não ser necessário um release (autorização)
Não foram obtidos o model release ou property release (autorização do modelo ou propriedade) para
esta imagem/clip; todavia, poderão não ser necessários releases para utilização comercial.

Porquê?
Isto poderá depender do conteúdo de uma imagem/clip e da forma como é utilizada.
O model release e property release garantem que os indivíduos e propriedades representados, por
exemplo, marcas, casas, etc. que fazem parte de uma imagem/clip, dispõem de autorização para
utilização comercial.*
Todavia, se uma imagem/clip não contiver qualquer indivíduo ou propriedade (ver os exemplos), a
utilização comercial dessa imagem/clip não obriga a um model ou property release, dado que não há
ninguém a quem solicitar um release.

Mesmo que uma imagem/clip seleccionado contenha um indivíduo ou propriedade para os quais não
foram obtidos model ou property releases, poderá não haver problemas na utilização comercial dessa
imagem/clip, no caso de uma das seguintes opções:
•

Poderá avaliar o risco da utilização comercial associado ao indivíduo/propriedade que
aparece na imagem/clip.
Por exemplo, nos casos em que não se reconheça um indivíduo ou em que a propriedade não
contenha qualquer casa, logótipo, marca, empresa reconhecível ou qualquer elemento que
possa ser protegido por direitos de autor, poderá não haver riscos que justifiquem a obtenção de
um release. Dada a grande variedade de utilizações possíveis de uma imagem/clip e as
diferenças de legislação entre países, será da sua única responsabilidade determinar se
necessita de um release, aceitando os riscos possíveis nestas circunstâncias.

•

Elimine o(s) indivíduo(s) ou propriedade da imagem/clip.
Para ficar totalmente tranquilo, poderá optar por eliminar os elementos potencialmente
problemáticos da imagem/clip. Ao fazê-lo, estará a assumir os riscos decorrentes dessa situação.

•

Contacte o seu escritório local, para consultar os especialistas do serviço Rights &
Clearance da Getty Images.

A nossa equipa do Rights & Clearance poderá ajudá-lo a obter as clearances (permissões)
necessárias no seu caso ou poderá oferecer uma Image Guarantee. A Image Guarantee
funciona como um nível adicional de protecção contratual, através do qual a Getty Images
assume a responsabilidade pelo tratamento de reclamações por parte de terceiros. A consulta
inicial não implica qualquer custo.

* O que é a utilização comercial?
De uma maneira geral, a utilização comercial designa uma mensagem com o objectivo de vender um
produto, angariar dinheiro ou promover alguma coisa. Um exemplo seria uma utilização em anúncio,
promoção, marketing, publicidade ou merchandising. Esta utilização distingue-se de uma utilização
editorial, que tem o objectivo de relatar um evento que seja objecto de notícia ou de ilustrar um assunto
de interesse geral, para a qual não são normalmente necessários releases.
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