Vážený uživateli,
Děkujeme za váš zájem o použití jedné nebo více fotografií, které jsou k dispozici v databázi
fotografií Sharp (dále „databáze fotografií“). Níže uvádíme podmínky, za kterých jste
oprávněni použíti vybranou fotografii (vybrané fotografie) (dále „fotografie“). Kliknutím na
tlačítko „Souhlasím“ ve spodní části této stránky potvrzujete svůj souhlas s těmito
podmínkami.
1.

MAJITEL FOTOGRAFIE(Í)
Majitelem copyrightu a všech dalších práv vztahujících se k fotografii(ím) je Sharp
Electronics Europe (dále „my“ nebo „naše“). Bude tomu tak navždy a souhlasíte, že
pokud s fotografií (fotografiemi) učiníte cokoli, ať tomu bude v rozporu s těmito
podmínkami či ne, co vytváří jakákoli nová práva na fotografii (fotografie), potom
nám budou taková práva okamžitě náležet a vy podniknete veškeré nezbytné kroky k
přijetí, potvrzení nebo zaznamenání takového kroku.

2.

UDĚLENÍ LICENCE
Vždy za předpokladu, že budete dodržovat závazky stanovené v těchto podmínkách a
přijmete naše právo na odvolání, vám udělujeme neexkluzivní, odvolatelnou licenci
na použití fotografie (fotografií) od okamžiku, kdy kliknete na tlačítko „Souhlasím“
až po okamžik, kdy tuto licenci odvoláme, což vám oznámíme v následujících
formátech médií a níže uvedenými způsoby (licencovaná práva).

3.

-

Marketingové materiál (brožury, letáky atd.)

-

On-line (webové stránky)

-

Tisk a PR

ZÁVAZKY DRŽITELE LICENCE
Tímto souhlasíte, že:
(a)

fotografii (fotografie) nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu
nijak upravit nebo pozměnit, ani nesmíte vytvářet tištěné kopie;

(b)

nebudete licencovaná práva uplatňovat způsobem, který by činil fotografii
obscénní, hanlivou nebo by byl v rozporu se soukromím nebo jinými právy
třetí strany nebo s jakýmikoli zákonem na území;

(c)

bez našeho předchozího schválení a písemného souhlasu nebudete fotografii
upravovat, přizpůsobovat, používat nebo umisťovat způsobem, který by
naznačoval, že vy nebo některá z osob na fotografii schvaluje jakýkoli
komerční produkt nebo službu nebo jakoukoli politickou stranu nebo víru;
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(d)

nebudete postupovat, sublicencovat, uzavírat smlouvy na poskytnutí práv či
jakkoli jinak opravňovat třetí stranu k použití fotografie (fotografií), k
jakémukoli účelu; a

(e)

uhradíte škodu, a to vždy, v případě veškerých řízení, nákladů a škod
jakékoli povahy, která nám vznikne nebo nám bude vyčíslena v důsledku
porušení nebo neplnění některého z ustanovení uvedených v této smlouvě.

4.

POUŽITÍ DATABÁZE FOTOGRAFIÍ

4.1

Databázi fotografií můžeme dle našeho uvážení čas od času aktualizovat a měnit.
Takové změny mohou například odrážet změny našich produktů, potřeb našich
uživatelů nebo našich obchodních priorit.

4.2

Databáze fotografií je zpřístupněna zdarma.

4.3

Nezaručujeme, že databáze fotografií nebo její obsah bude vždy k dispozici nebo
nebude přerušen. Omezení dostupnosti celé nebo části databáze fotografií můžeme
pozastavit nebo odvolat z obchodních a provozních důvodů.

4.4

Nezaručujeme, že obrázky v databázi fotografií budou bezpečné nebo bez chyb a
virů.

4.5

Zodpovídáte za konfiguraci své informační technologie, počítačových programů a
platformy, která vám umožní fotografii (fotografie) použít. Smíte používat svůj
vlastní antivirový software.

4.6

Obsah databáze fotografií je určený pouze k obecným účelům. I když ohledně
aktualizace snímků a informací v databázi fotografií vyvíjíme přiměřené úsilí,
nečiníme žádné prohlášení, záruky, ať už výslovné nebo domnělé, že obsah databáze
fotografií, včetně, ale nejen fotografie (fotografií) je přesný, úplný a aktuální.

5.

ZÁSLUHY
V případě jakéhokoli použití nebo reprodukce fotografie nám připište zásluhy ve
formě "© [DATUM VYTVOŘENÍ FOTOGRAFIE] [JMÉNO MAJITELE]", takové
označení musí být umístěno dle parametrů fotografie (fotografií).

6.

ODVOLÁNÍ LICENCE
Vaše práva k použití fotografie (fotografií) můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu
(takový důvod vám nejsme povinni sdělit) odvolat. Okamžitě po převzetí takového
oznámení odstraníte veškeré kopie fotografií a okamžitě je smažete ze svých databází,
počítačových systémů, pevných disků nebo jiných míst, na kterých by mohly být
uložené a trvale zničíte jakékoli vytištěné kopie.
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7.

PRÁVO NA PŘIDĚLENÍ
Veškerá práva, která nám jsou na základě této smlouvy přiznána, jsme oprávněni
přidělit nebo licencovat třetí straně. O přidělení nebo sublicencování vašich práv na
základě této smlouvy nemusíte být informováni.

8.

ROZHODNÉ PRÁVO
Tato smlouva a jakýkoli spor nebo žaloba (včetně nesmluvních sporů nebo žalob)
vyplývající nebo související s jejím předmětem nebo tvorbou se bude řídit a vykládat
v souladu se zákony Anglie a Walesu.

9.

JURISDIKCE
Vy i my neodvolatelně souhlasíme, že výhradní jurisdikci k řešení jakýchkoli sporů
nebo žalob (včetně nesmluvních sporů nebo žalob) vyplývajících nebo souvisejících s
touto smlouvou nebo jejím předmětem budou řešit soudy v Anglii a Walesu.

3

