Käyttöehdot
Keksi suunnittelee ja toteuttaa yritysten ja yhteisöjen kuvallista viestintää ja markkinointia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi valokuvia nettisivuille, esitteisiin ja mainoksiin sekä videoita muun muassa sosiaaliseen
mediaan, nettisivuille ja tapahtumiin.
Asiakkaamme tarvitsevat usein kuvauksiin eri-ikäisiä ja -kokoisia ihmisiä. Tavismallin tärkein
ominaisuus on avoin ja ujostelematon asenne. Mallipankkiin voi ilmoittautua paitsi itse myös ilmoittaa
kuvauslokaation kuten kodin, vapaa-ajanasunnon tai toimiston. Huoltaja voi ilmoittaa mallipankkiin myös
alaikäisen lapsensa ja kuka tahansa voi merkitä perhesuhteen toiseen mallipankissa olevaan henkilöön.
Keksin mallipankista etsimme kuvatuotantoihimme kullekin asiakkaalle tarvetta vastaavan, juuri oikean
mallin tai lokaation. Tarjoamme casting-palvelua myös muille tuotantoyhtiöille. Emme siis aina toteuta
kuvausta itse, vaan järjestämme asiakkaalle sopivat mallit ja kuvauspaikat.

Täyttämällä tietosi oheiseen mallipankkiin ilmoittaudut Keksin tavismalliksi. Samalla hyväksyt, että tietosi
tallennetaan ja niitä voidaan tarjota sopivan toimeksiannon tullen asiakkaillemme. Ilmoittautuminen edellyttää valokuvan liittämistä mallipankkiin.
Jos olet alaikäinen, vakuutat, että sinulla on huoltajasi suostumus ilmoittautua mallipankkiimme. Alle 18vuotiaan on ilmoittautuessaan annettava myös huoltajansa yhteystiedot.
Täyttämällä toisen henkilön tiedot, vakuutat, että sinulla on siihen oikeus ja kyseisen henkilön suostumus.
Olemme aina sinuun yhteydessä ennen mallitoimeksiannosta sopimista ja varmistamme, että kyseinen
toimeksianto sopii sinulle. Emme koskaan aseta sinua malliksi ehdolle kuvaukseen, johon et halua tai voi
osallistua.
Ilmoittautuminen mallipankkiin ei sido sinua mihinkään eikä ole lupaus siitä, että tarjoamme sinulle, muille
ilmoittamillesi henkilöille tai lokaatioille toimeksiantoja kuvauksissamme. Kunkin valokuva- tai videokuvatuotannon malli- ja lokaatiotarve arvioidaan erikseen. Kun sinä tai ilmoittamasi lokaatio sopii
ehdokkaaksi tiettyyn kuvaukseen, otamme yhteyttä ja kerromme millaisesta kuvauksesta on kyse ja mikä
on mallipalkkion suuruus. Jos haluat asettua ehdolle tai asettaa lokaation ehdolle, esittelemme ehdotuksemme asiakkaalle, joka valitsee tarkoitukseen sopivimman mallin tai lokaation.
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Mallille maksetaan aina palkkio Keksin kuvauksista. Mallit ovat kuvauksen ajan vakuutettuja ja
huolehdimme lakisääteisistä maksuista mallipalkkion maksun yhteydessä. Mallipalkkiot vaihtelevat kuvausten mukaan ja ne maksetaan aina kuvauksen jälkeen. Kuvaukset kestävät muutamasta tunnista koko
päivään. Myös lokaatioiden käytöstä maksetaan vuokraa.
Keksi toimii vastuullisesti, eikä osallistu eettisesti arveluttavien kuvausten tuotantoon. Mallipankkiin
kerättäviä tietoja ei julkaista missään, eikä niitä luovuteta edelleen ilman erillistä suostumustasi. Jos haluat
poistaa tietosi mallipankista, voit tehdä niin milloin tahansa.
Siinä tapauksessa, että Keksin liiketoiminta myydään kokonaan tai osittain, Keksillä on oikeus myydä
mallipankki ja siihen sisältyvä mallitietokanta osana liiketoimintakauppaa.
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