Vážený používateľ obrázka,
Ďakujeme vám za váš záujem o používanie jednej alebo viacerých fotografií, ktoré sú k
dispozícii v databáze fotografií Sharp („Databáza fotografií“). Nižšie uvádzame stanovené
podmienky, na základe ktorých ste oprávnení používať fotografiu(-ie), ktoré ste si vybrali
(„Fotografia(-ie)“. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ v spodnej časti stránky potvrdzujete svoj
súhlas s týmito podmienkami.
1.

VLASTNÍK FOTOGRAFIE(-IÍ)
Sharp Electronics Europe („my“ alebo „nás“) je vlastníkom autorského práva a
všetkých ďalších práv na fotografie. Musí to tak zostať celú dobu a súhlasíte s tým, že
ak s fotografiou(-iami) čokoľvek urobíte, bez ohľadu na skutočnosť, či to porušuje
tieto podmienky alebo nie, alebo to vytvára akékoľvek nové práva na fotografie,
potom sú nám tieto práva postúpené v plnom rozsahu a vy musíte vykonať všetky
opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na stanovenie, potvrdenie alebo zaznamenanie
takéhoto postúpenia.

2.

UDELENIE LICENCIE
Vždy za predpokladu, že dodržiavate svoje záväzky uvedené v týchto podmienkach a
vzhľadom na naše právo zrušiť ich, vám týmto udeľujeme nevýhradnú, odvolateľnú
licenciu na používanie fotografie(-ií) od okamžiku, keď kliknete na tlačidlo Súhlasím,
až kým túto licenciu nezrušíme na základe oznámenia, ktoré vám na celom svete
môžeme doručiť v nasledujúcich formách médií a pre nižšie uvedené účely
(Licencované práva).

3.

-

Marketingové materiály (brožúrky, letáky, atď.)

-

On-line (webové stránky)

-

Tlač a styk s verejnosťou

POVINNOSTI DRŽITEĽA LICENCIE
Týmto súhlasíte, že:
(a)

fotografiu(-ie) nesmiete v žiadnom prípade prispôsobiť alebo pozmeniť
alebo zo žiadnej z nich vytvoriť trvalé záznamy bez predchádzajúceho
písomného súhlasu;

(b)

v žiadnom prípade si nebudete uplatňovať licencované práva na fotografiu,
ktorá môže byť nemravná alebo urážlivá alebo ktorá porušuje súkromie
alebo akékoľvek iné práva tretej strany alebo akýkoľvek zákon na
príslušnom území;

(c)

bez nášho predchádzajúceho súhlasu neprispôsobíte, nepozmeníte alebo
nezmeníte polohu fotografie tak, aby to naznačovalo, že vy alebo akákoľvek
iná osoba na tejto fotografii podporuje akýkoľvek komerčný produkt,
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službu, politickú stranu alebo vieru bez nášho predchádzajúceho písomného
súhlasu;
(d)

žiadnej tretej strane neudelíte vedľajšiu licenciu, zmluvu alebo akýmkoľvek
spôsobom neoprávnite tretiu stranu alebo jej nepovolíte používať
fotografiu(-ie) na akýkoľvek účel; a

(e)

nám uhradíte škodu a že nás vždy budete chrániť pred všetkými skutkami,
výnosmi, nákladmi, nárokmi a odškodnením, ktoré nám môžu byť
spôsobené alebo ktoré môžu byť rozhodnuté proti nám, a nami odsúhlasenú
kompenzáciu, ak akokoľvek porušíte alebo nesplníte niektorú zo záruk a
záväzkov v tejto zmluve.

4.

POUŽITIE DATABÁZY FOTOGRAFIÍ

4.1

Databázu fotografií môžete občas aktualizovať a zmeniť podľa nášho výhradného
uváženia. Tieto zmeny môžu napríklad odzrkadľovať zmeny našich výrobkov, potrieb
našich používateľov a našich obchodných priorít.

4.2

Databáza fotografií je k dispozícii bezplatne.

4.3

Nezaručujeme, že databáza fotografií alebo akýkoľvek jej obsah bude vždy k
dispozícii, alebo že bude nepretržitý. Dostupnosť celej databázy fotografií alebo jej
časti môžeme pozastaviť, zrušiť alebo obmedziť z obchodných alebo prevádzkových
dôvodov.

4.4

Nezaručujeme, že všetky obrázky v databáze fotografií budú zabezpečené, alebo že
budú bez chýb alebo vírusov.

4.5

Ste zodpovední za konfiguráciu svojich informačných technológií, počítačových
programov a platformy, ktoré vám umožnia použiť niektorú z fotografií. Mali by ste
používať vlastný antivírusový softvér.

4.6

Obsah databázy fotografií je určený len pre všeobecnú informovanosť. Hoci sa
snažíme aktualizovať obrázky a informácie v databáze fotografií, neposkytujeme
žiadne vyhlásenia, výslovné alebo predpokladané záruky alebo prísľuby, že obsah
databázy fotografií, vrátane ale bez obmedzenia na fotografiu(-ie) je presný, úplný
alebo aktuálny.

5.

POVOLENIE
Musíte nám dať povolenie na akékoľvek použitie alebo reprodukovanie fotografie vo
forme „© [DÁTUM VYTVORENIA FOTOGRAFIE] [MENO VLASTNÍKA]“, ako
napríklad povolenie, ktoré má byť umiestnené čo najbližšie k parametrom fotografie(ií).
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6.

ZRUŠENIE LICENCIE
Vaše práva na používanie fotografie(-ií) môžeme zrušiť kedykoľvek a z akéhokoľvek
dôvodu (hoci takýto dôvod vám nemusí byť daný). Hneď po prevzatí oznámenia
musíte z displeja odstrániť všetky kópie fotografie(-ií) a trvale ich vymazať z databáz,
počítačových systémov, pevných diskov alebo z akýchkoľvek iných zariadení, v
ktorých môžu byť uložené, a všetky trvalé záznamy musia byť trvale zničené.

7.

PRÁVO PRIDELIŤ
Ktorejkoľvek tretej strane budeme môcť postúpiť alebo udeliť všetky práva, ktorá
nám boli udelené podľa tejto zmluvy. Podľa tejto zmluvy nebudete oprávnení
postúpiť svoje práva alebo ich dať do prenájmu.

8.

ROZHODUJÚCE PRÁVO
Táto zmluva alebo akýkoľvek spor alebo nárok (vrátane nezmluvných sporov alebo
nárokov), ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo jej
predmetom alebo informáciami, sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnym
systémom Anglicka a Walesu.

9.

SÚDNA PRÁVOMOC
Vy aj my neodvolateľne súhlasíme s tým, že súdy Anglicka a Walesu majú výlučnú
právomoc na urovnanie sporu alebo nároku (vrátane nezmluvných sporov a nárokov),
ktorý vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo jej predmetom
alebo vypracovaním.
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