Spoštovani uporabnik slik,
Hvala za vaš interes za uporabo ene ali več fotografij, ki so na voljo v Sharpovi podatkovni
bazi fotografij (»podatkovna baza fotografij«). V nadaljevanju so navedeni pogoji, pod
katerimi lahko uporabljate fotografij-o/-e, ki ste jo/jih izbrali (»fotografij-a/-e«). S klikom na
gumb »Accept« (Sprejmi) na dnu te strani boste potrdili, da se s temi pogoji strinjate.
1.

LASTNIK FOTOGRAFIJ(E)
Lastnik avtorskih in vseh drugih pravic na fotografijah je Sharp Electronics Europe
(»mi«). To se tudi v prihodnosti ne spreminja in strinjate se, da v primeru kakršnih
koli sprememb fotografij(e), bodisi kot kršitev teh pogojev ali ne, ki ustvarjajo
kakršne koli nove pravice za fotografije, so te pravice nemudoma v celoti prenesene
nam, vi pa boste izvedli vse potrebne korake za sprejemanje, potrditev ali beleženje te
naloge.

2.

ODOBRITEV LICENCE
Če vedno upoštevate obveze, ki so določene v teh pogojih, ki jih lahko razveljavimo,
vam s tem jamčimo neekskluzivno licenco, ki jo je mogoče razveljaviti, za uporabo
fotografij(e) od takrat naprej, ko kliknete na gumb Sprejmi, dokler te licence ne
umaknemo in zagotovimo obvestila v sledečih oblikah medijev in v naslednje namene
(Pravice z licenco).

3.

-

Marketinški materiali (brošure, letaki ipd.)

-

Prek spleta (spletnih strani)

-

Mediji in PR

LICENČNE OBVEZE
S tem se strinjate, da:
(a)

ne boste na noben način spreminjali ali prilagajali fotografij(e) ali ustvarjali
tiskanih oblik fotografij brez našega predhodnega soglasja;

(b)

licenčnih pravic ne boste izkoriščali na noben način, ki lahko fotografijo
napravi nespodobno, klevetniško ali v neskladju s zasebnostnimi ali drugimi
pravicami tretjih oseb ali vseh drugih zakonov na območju;

(c)

brez našega predhodnega dovoljenja ne boste spreminjali, prilagajali ali
nameščali fotografij tako, da vi ali katera koli oseba, ki se pojavi na
fotografiji, lahko podpira kateri koli komercialni produkt, storitev ali
politično stranko oz. prepričanje brez naše predhodne odobritve; zato nam
pišite
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(d)

ne boste dodeljevali, podeljevali podlicenc, podpogodb ali na kakršen koli
način pooblastili ali dovolili kateri koli tretji osebi uporabe fotografij(e) v
kakršen koli namen; in

(e)

nas boste vedno zavarovali proti vsem dejanjem, postopkom, stroškom,
terjavam in škodam–karkoli nam je prisojeno ali imamo zaradi tega stroške,
skupaj z iz naše strani odobreno kompenzacijo kot posledico kakršne koli
kršitve ali neizvajanja katere koli obveze in jamstva z vaše strani v tej
pogodbi.

4.

UPORABA PODATKOVNE BAZE FOTOGRAFIJ

4.1

Po lastni presoji lahko podatkovno bazo fotografij od časa do časa posodobimo in
spremenimo. Te spremembe se lahko na primer odražajo v spremembah v naših
izdelkih, potrebah naših uporabnikov in naših poslovnih prioritetah.

4.2

Podatkovna baza fotografij je na voljo brezplačno.

4.3

Ne zagotavljamo, da bo podatkovna baza fotografij ali vsi deli njene vsebine vedno
neprekinjeno na voljo. Lahko ukinemo ali umaknemo oz. omejimo razpoložljivost
vseh ali katerega koli dela podatkovne baze fotografij zaradi poslovnih in operativnih
razlogov.

4.4

Ne zagotavljamo, da bodo vse slike v podatkovni bazi fotografij varne ali brez
hroščev oz. virusov.

4.5

Vi ste odgovorni za konfiguracijo vaših informacijskih tehnologij, računalniške
programe in platforme, ki vam omogočajo uporabo fotografij(e). Uporabljati morate
vašo lastno programsko opremo za zaščito pred virusi.

4.6

Vsebina podatkovne baze fotografij je zagotovljena samo v splošne informacije.
Čeprav z razumnim trudom posodabljamo slike in informacije v podatkovni bazi
fotografij, ne zastopamo, jamčimo ali garantiramo, bodisi izrecno ali nakazano, da je
vsebina podatkovne baze fotografij, vključno z, vendar ne omejeno na fotografij-o/-e,
točna, končna ali najnovejša.

5.

ZASLUGE
Dodeliti nam morate zasluge za vsakršno uporabo ali reprodukcijo fotografije v
obrazcu »© [DATUM NASTANKA FOTOGRAFIJE] [IME LASTNIKA]«, ki
morajo biti čim bližje parametrom fotografij(e).
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6.

PREKLIC LICENCE
Kadarkoli in iz kakršnega koli razloga (ki vam ga ni treba podati) lahko prekličemo
vaše pravice do uporabe fotografij(e). Takoj po prejetju tega obvestila morate
odstraniti vse kopije fotografij(e) in jih trajno izbrisati iz vaših podatkovnih baz,
računalniških sistemov, trdih diskov in drugih shranjevalnih lokacij, prav tako pa
morate uničiti tiskane kopije.

7.

PRAVICA DO DODELITVE
Upravičeni smo do dodelitve ali podelitve licence za vse pravice, ki so nam odobrene,
v skladu s to pogodbo za vse tretje osebe. Niste upravičeni do dodelitve ali podelitve
podlicenc za vaše pravice v skladu s to pogodbo.

8.

ZAKON V VELJAVI
To pisno pogodbo in vse spore ali zahtevke (tudi, če niso povezani s pogodbo), ki
izhajajo iz nje ali so povezani z njo oz. z zadevo ali tvorbo, se ureja in interpretira v
skladu z zakonom Anglije in Walesa.

9.

SODNA OBLAST
Mi in vi nepreklicno soglašamo, da imajo lahko sodišča Anglije in Walesa
neekskluzivno sodno oblast za urejanje vseh sporov ali zahtevkov (tudi, če niso
povezani s pogodbo), ki izhajajo iz te pogodbe ali so povezani z njo oz. z zadevo ali
tvorbo.
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