Kære billedbruger,
Tak for din interesse i at bruge et eller flere af billederne, der findes i Sharps Fotodatabase
(“Fotodatabasen”) Vi har nedenfor beskrevet betingelserne, som du skal efterleve for at bruge
billedet(erne), du har valgt (“Billedet (erne)”). Ved at klikke på “Accepter”-knappen nederst
på denne side bekræfter du din accept af disse betingelser.
1.

EJEREN AF FOTOGRAFI(ERNE)
Ejeren af ophavsretten og alle andre rettigheder for fotografierne er Sharp Electronics
Europe (“vi” eller “os”). Dette er tilfældet til alle tider, og du accepterer, at hvis du
gør noget ved fotografiet(erne), hvorvidt det er i strid med disse vilkår, som skaber
nye rettigheder til fotografierne, skal sådanne rettigheder straks tildeles os fuldtud, og
du skal træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre, bekræfte
eller registrere tildelingen.

2.

TILDELING AF LICENS
Forudsat, at du overholder dine forpligtelser i henhold til disse betingelser og med
forbehold af vor ret til at tilbagekalde, giver vi dig hermed en ikke-eksklusiv,
genkaldelig licens til at bruge fotografiet (erne) fra det tidspunkt, du klikker accepter,
indtil det tidspunkt hvor vi trækker denne licens tilbage ved meddelelse til dig på
verdensplan inden for følgende former for medier og til de formål, der er anført
nedenfor (Licensrettigheder).

3.

-

Markedsføringsmateriale (brochurer, flyers etc.)

-

Online (websteder)

-

Presse og PR

LICENSTAGERS FORPLIGTELSER
Du accepterer hermed at:
(a)

Du må på ingen måde tilpasse eller ændre foto(s) eller oprette papirkopier af
dem uden vores forudgående, skriftlige samtykke.

(b)

Du må ikke udnytte de overdragne rettigheder på nogen måde, som er eller
gør fotoet obskønt, ærekrænkende eller i strid med privatlivets fred eller
andre rettigheder tilhørende tredjepart eller af en hvilken som helst lov i
området.

(c)

Du må ikke uden vores forudgående godkendelse ændre, tilpasse, brug eller
placere fotografiet således, at det antyder, at du eller nogen af de personer,
der optræder på fotografiet godkender et kommercielt produkt eller service
eller et politisk parti eller tro uden vores forudgående skriftlige
godkendelse;
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(d)

Du må ikke overdrage, underlicensere, give i underentreprise eller på nogen
måde overhovedet autorisere eller tillade tredjepart at bruge
fotografiet(erne) til noget formål overhovedet.

(e)

Du skal holde os skadesløse og skal til enhver tid holde os skadesløse ved
alle søgsmål, indtægter, omkostninger, skader og tab, som direkte eller
indirekte påføres eller tildeles os og kompensation aftalt med os som følge
af misligholdelse eller manglende opfyldelse af nogen af de garantier og
forpligtelser i denne aftale.

4.

BRUG AF FOTODATABASEN

4.1

Vi kan efter eget skøn opdatere og ændre Fotodatabasen fra tid til anden. Sådanne
ændringer kan fx afspejle ændringer af vores produkter, vores brugeres behov og
vores forretningsmæssige prioriteter.

4.2

Fotodatabasen stilles gratis til rådighed.

4.3

Vi garanterer ikke, at Fotodatabasen eller noget af dens indhold altid vil stå til
rådighed og være uden nedbrud. Vi kan midlertidigt indstille eller tilbagekalde eller
begrænse adgangen til hele eller dele af Fotodatabasen af forretnings- og
driftsmæssige årsager.

4.4

Vi garanterer ikke, at alle billeder i Fotodatabasen er sikre eller fri for fejl eller virus.

4.5

Du er selv ansvarlig for konfiguration af informationsteknologi, edb-programmer og
platform, der giver dig mulighed for at bruge fotografiet(erne). Du skal anvende din
egen antivirussoftware.

4.6

Indholdet i Fotodatabasen er kun beregnet til generel orientering. Selvom vi gør en
rimelig indsats for at opdatere billeder og informationer om fotodatabase, afgiver vi
ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, for at
indholdet i Fotodatabasen, herunder men ikke begrænset til fotografiet(erne) er
nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede.

5.

ANERKENDELSE
Du skal give os anerkendelse for enhver brug eller gengivelse af fotografiet i form af
"© [DATO FOR OPRETTELSE AF FOTO] [EJERENS NAVN]". Disse placeres så
tæt som muligt til parametrene for fotografiet(erne).

6.

TILBAGEKALDELSE AF LICENS
Vi kan til enhver tid og uanset årsag (selvom en sådan grund ikke behøver at blive
givet til jer), tilbagekalde dine rettigheder til at bruge fotografiet(erne). Så snart du
har modtaget en sådan meddelelse, skal du standse visning af enhver og alle kopier af
fotografiet(erne) og slette dem permanent fra dine databaser, computersystemer,
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harddiske eller andre steder, hvor de kan opbevares, og eventuelle udskrifter skal
være permanent makuleret.
7.

RET TIL TILDELING
Vi er berettigede til at overdrage eller licensere alle rettigheder i henhold til
nærværende aftale til tredjepart. Du har ikke til at tildele eller underlicensere dine
rettigheder i følge denne aftale.

8.

STYRENDE LOV
Denne aftale og enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktmæssige tvister
eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med det eller dets genstand eller
dannelse er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i
Danmark.

9.

JURISDIKTION
Du og vi giver vores uigenkaldelige samtykke til at domstolene i Danmark skal have
ikke-eksklusiv jurisdiktion til at afgøre eventuelle tvister eller krav (herunder ikkekontraktmæssige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med
denne aftale eller dens genstand eller dannelse.
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