Drodzy użytkownicy zdjęć,
Dziękujemy Państwu za okazanie zainteresowania Bankiem Zdjęć Sharp w związku z
wykorzystaniem przez Państwa jednego lub większej liczby zdjęć wchodzących w jego skład
(„Bank Zdjęć”). Poniżej przedstawiamy warunki, na podstawie których mają Państwo prawo
do wykorzystywania wybranych przez siebie Zdjęć („Zdjęcie” lub „Zdjęcia”). Klikając w
przycisk „Akceptuję” u dołu niniejszej strony potwierdzają Państwo swoją zgodę na ich
przestrzeganie.
1.

WŁAŚCICIEL FOTOGRAFII
Właścicielem praw autorskich oraz wszelkich innych praw do Zdjęć jest Sharp
Electronics Europe (który jest dalej określany jako „my” lub „nam”). Powyższe ma
zastosowanie w każdym przypadku, zaś Państwo zgadzają się, że jeżeli w odniesieniu
do Zdjęć(a) podejmą Państwo jakiekolwiek działania, niezależnie od tego, czy będą
one stanowić naruszenie niniejszych warunków, na skutek jakich powstaną nowe
prawa do Zdjęć(a), wówczas takie prawa zostaną niezwłocznie przeniesione na nas w
całości zaś Państwo podejmą wszelkie działania, jakie mogą okazać się niezbędne w
celu ustanowienia, potwierdzenia lub zarejestrowania przeniesienia takich praw na
nas.

2.

PRZYZNANIE LICENCJI
Pod warunkiem przestrzegania przez Państwa zobowiązań zawartych w niniejszych
warunkach oraz z zastrzeżeniem przysługującego nam prawa do ich odwołania,
niniejszym przyznajemy Państwu niewyłączną, odwoływalną licencję na
wykorzystywanie Zdjęć począwszy od momentu, w którym klikną Państwo w
przycisk „Akceptuję” do momentu, w którym wycofamy niniejszą licencję
zawiadamiając Państwa o tym. Niniejsza Licencja zezwala na wykorzystanie Zdjęć
na całym świecie w następujących formach mediów oraz dla celów określonych
poniżej (dalej określane jako „Prawa, na Które Zostaje Udzielona Licencja”).

3.

-

materiały marketingowe (broszury, wklejki, itp.);

-

w trybie on-line (na stronach internetowych);

-

w praise oraz w PR.

OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
Niniejszym wyrażają Państwo zgodę, że:
(a)

nie będą Państwo w jakikolwiek sposób dokonywać adaptacji ani zmian w
Zdjęciach (Zdjęciu), ani tworzyć wydruków któregokolwiek z nich bez
naszej uprzedniej pisemnej zgody;

(b)

Nie będą Państwo wykonywać Praw, na Które Zostaje Udzielona Licencja
w jakikolwiek sposób obsceniczny, szkalujący lub sprawiający, że Zdjęcie
1

lub Zdjęcia staną się obsceniczne lub szkalujące, lub w sposób stanowiący
naruszenie prywatności lub naruszający jakiekolwiek inne prawa osoby
trzeciej lub prawo obowiązujące na Terytorium;
(c)

Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie będą dokonywać Państwo zmian,
adaptacji, wykorzystywać ani pozycjonować Zdjęć w sposób sugerujący, że
Państwo lub którakolwiek z osób ujętych na Zdjęciach popiera jakikolwiek
produkt lub usługę handlową, lub partię polityczną, lub przekonanie bez
uzyskania na to naszej uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie;

(d)

Nie będą Państwo dokonywać cesji, udzielać dalszych licencji opartych na
niniejszej licencji, zawierać dalszych kontraktów opartych na niniejszym
kontrakcie ani w żaden sposób zezwalać jakiejkolwiek osobie trzeciej, lub
upoważniać taką osobę do wykorzystywania Zdjęć, lub Zdjęcia w
jakimkolwiek celu; oraz

(e)

Zwalniają nas Państwo z odpowiedzialności oraz przez cały czas utrzymają
Państwo zwolnienie z odpowiedzialności w stosunku do nas z tytułu
wszelkich powództw, postępowań, kosztów, roszczeń oraz szkód
wszelkiego rodzaju poniesionych przez nas lub zasądzonych w stosunku do
nas oraz odszkodowań, na jakich wypłatę wyraziliśmy zgodę na skutek
naruszenia lub niewykonania przez Państwa któregokolwiek z zapewnień
lub zobowiązań zawartych w niniejszej umowie.

4.

KORZYSTANIE ZE ZDJĘCIOWEJ BAZY DANYCH

4.1

Możemy według naszego wyłącznego uznania od czasu do czasu aktualizować oraz
wprowadzać zmiany do naszego Banku Zdjęć. Takie zmiany mogą na przykład
odzwierciedlać zmiany w naszych produktach, potrzebach naszych użytkowników
lub priorytetach biznesowych.

4.2

Bank Zdjęć zostaje udostępniony bezpłatnie.

4.3

Nie gwarantujemy, że Bank Zdjęć lub jakiekolwiek treści znajdujące się w nim będą
zawsze dostępne lub że będą dostępne bez przerwy. Możemy zawiesić lub wycofać,
lub ograniczyć dostępność wszystkich, lub jakiejkolwiek części Banku Zdjęć ze
względów gospodarczych lub operacyjnych.

4.4

Nie gwarantujemy, że którekolwiek ze zdjęć zawartych w Banku Zdjęć są
bezpieczne lub wolne od bugów lub wirusów.

4.5

Państwo są odpowiedzialni za skonfigurowanie swojej technologii informatycznej,
programów komputerowych oraz platform w sposób umożliwiający Państwu
wykorzystanie którychkolwiek ze Zdjęć. Powinni Państwo stosować swoje własne
oprogramowanie antywirusowe.

4.6

Treść Banku Zdjęć zostaje udostępniona jedynie do wiadomości ogólnej. Pomimo, że
dokonujemy uzasadnionych wysiłków, aby aktualizować zdjęcia i informacje
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znajdujące się w Banku Zdjęć, nie składamy oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, w
sposób wyraźny ani dorozumiany, że treści znajdujące się w Banku Zdjęć, włączając
w to Zdjęcia, są dokładne, kompletne lub aktualne.
5.

KREDYTY W FORMIE NAPISU
W każdym przypadku wykorzystania przez Państwa Zdjęcia lub Zdjęć lub wykonania
przez Państwa ich reprodukcji dokonają Państwo przypisania nam zasługi w formie
kredytu o następującej treści: „© [DATA UTWORZENIA ZDJĘCIA] [NAZWA
WŁAŚCICIELA]”, który zostanie umieszczony możliwie jak najbliżej parametrów
Zdjęcia lub Zdjęć.

6.

WYCOFANIE LICENCJI
Możemy w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu (którego nie musimy
Państwu podawać) wycofać Państwu prawo do wykorzystywania Zdjęcia lub Zdjęć.
Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu prawa do wykorzystywania
Zdjęć usuną Państwo z widoku wszelkie kopie Zdjęcia lub Zdjęć oraz w sposób
trwały wykasują takie Zdjęcie lub Zdjęcia z Państwa baz lub bazy danych, systemów
komputerowych, twardych dysków lub innych miejsc, w jakich są one
przechowywane, zaś wszelkie wydruki takiego Zdjęcia lub Zdjęć zostaną zniszczone
w sposób trwały.

7.

PRAWO CESJI
Jesteśmy uprawnieni do tego, aby dokonać cesji lub udzielić licencji na wszelkie
prawa przyznane nam na podstawie niniejszej Umowy osobie trzeciej, natomiast
Państwu nie przysługuje prawo do dokonania cesji ani udzielania dalszych licencji na
prawa przyznane Państwu na podstawie niniejszej Umowy.

8.

PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsza Umowa w formie pisma oraz wszelkie spory lub roszczenia (włączając w to
spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z
nią lub z jej przedmiotem lub utworzeniem podlegają prawu Anglii i Walii, i będą
interpretowane zgodnie z tym prawem.

9.

JURYSDYKCJA
Państwo i my zgadzamy się w sposób nieodwołalny, że sądy w Anglii i Walii mają
niewyłączną jurysdykcję w celu rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym
sporów lub roszczeń pozaumownych) wynikających z niniejszej Umowy lub w
związku z nią lub w związku z jej przedmiotem lub utworzeniem.
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