Stimaţi utilizatori de imagini,
Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de utilizarea uneia sau a mai multor fotografii
disponibile în Baza de date foto Sharp („Baza de date foto”). Expunem mai jos condițiile prin
care puteți utiliza fotografia (fotografiile) selectată(e) („Fotografia (fotografiile)
selectată(e)”). Făcând clic pe butonul „Acceptare” din partea de jos a acestei pagini,
confirmați acceptul dumneavoastră cu privire la aceste condiții.
1.

PROPRIETARUL FOTOGRAFIEI (FOTOGRAFIILOR)
Proprietarul drepturilor de autor și al tuturor celorlalte drepturi pentru Fotografii este
Sharp Electronics Europe („noi” sau „nouă”). Această prevedere se aplică în orice caz
și sunteți de acord că, dacă interveniți în vreun fel asupra Fotografiei (Fotografiilor),
cu sau fără încălcarea acestor condiții, respectiva situație creează drepturi noi privind
Fotografiile, acestea fiindu-ne atribuite imediat în totalitate, iar dvs. veți întreprinde
toți pașii necesari pentru adoptarea, confirmarea sau certificarea acestei atribuiri.

2.

ACORDAREA LICENȚEI
Cu condiția să respectați întotdeauna obligațiile stabilite în aceste condiții și sub
prezerva dreptului nostru de revocare, vă acordăm prin prezenta o licență neexclusivă,
revocabilă pentru utilizarea Fotografiei (Fotografiilor), din momentul în care faceți
clic pe butonul „Acceptare” până în momentul în care retragem această licență prin
notificarea dvs., la nivel internațional, folosind următoarele mijloace de comunicare și
în scopurile prevăzute mai jos (Drepturi pe bază de licență).

3.

-

Materiale de marketing (broșuri, fluturași etc.)

-

Online (site-uri web)

-

Presă și PR

OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORULUI DE LICENȚĂ
Prin prezenta sunteți de acord că:
(a)

nu veți adapta sau modifica în niciun fel Fotografia (Fotografiile) și nu veți
crea copii fizice ale niciuneia dintre acestea fără acordul nostru prealabil în
scris;

(b)

nu vă veți exercita Drepturile pe bază de licență într-un mod care să fie sau
să confere Fotografiei un caracter obscen, defăimător sau cu încălcarea
confidențialității ori a altor drepturi ale unei terțe părți sau a vreunei legi din
teritoriu;

(c)

nu veți modifica, adapta, utiliza sau plasa Fotografia, fără acordul nostru
prealabil, astfel încât să sugerați că dvs. sau o persoană care apare în
Fotografie susțineți vreun produs sau serviciu comercial ori vreun partid sau
convingere politică, fără aprobarea noastră prealabilă în scris;
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(d)

nu veți atribui, sublicenția, subcontracta și nu veți autoriza sau permite în
niciun fel unei terțe părți să utilizeze Fotografia (Fotografiile) pentru niciun
scop; și

(e)

ne plătiți în orice caz despăgubiri pentru toate acțiunile, cauzele, costurile,
pretențiile și daunele suportate de noi sau imputate nouă și pentru
compensațiile acceptate de noi ca urmare a acțiunii dvs. de încălcare sau
neexecutare a vreunei asigurări și a vreunui angajament din acest contract.

4.

UTILIZAREA BAZEI DE DATE FOTO

4.1

Putem actualiza și modifica, la propria noastră latitudine, Baza de date foto din când
în când. Aceste modificări pot fi efectuate, de exemplu, pentru a reflecta modificările
aduse produselor noastre, nevoile utilizatorilor noștri, precum și prioritățile noastre de
afaceri.

4.2

Baza de date foto este pusă la dispoziție gratuit.

4.3

Nu garantăm că Baza de date foto sau orice conținut al acesteia vor fi disponibile
permanent sau vor fi neîntrerupte. Putem suspenda, retrage sau limita disponibilitatea
Bazei de date foto, integral sau parțial, din motive operaționale și legate de afaceri.

4.4

Nu garantăm că imaginile din Baza de date foto vor fi sigure sau lipsite de erori sau
viruși.

4.5

Dvs. aveți răspunderea de a vă configura tehnologia informației, programele pentru
computer și platforma, astfel încât să vă permită să folosiți Fotografia (Fotografiile).
Trebuie să folosiți propriul software de protecție împotriva virușilor.

4.6

Conținutul bazei de date foto este furnizat exclusiv în scop de informare generală.
Deși depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza aceste imagini și informații din
Baza de date foto, nu oferim declarații, asigurări sau garanții, explicite sau implicite,
că respectivul conținut al Bazei de date foto, inclusiv, fără limitare, Fotografia
(Fotografiile), este exact, complet sau actualizat.

5.

MERITELE
Ne veți acorda meritele pentru orice utilizare sau reproducere a Fotografiei sub forma
„© [DATA CREĂRII FOTOGRAFIEI] [NUMELE PROPRIETARULUI]”, aceste
informații trebuind să fie plasate cât mai aproape posibil de parametrii Fotografiei
(Fotografiilor).

6.

REVOCAREA LICENȚEI
Putem retrage drepturile dvs. de a utiliza Fotografia (Fotografiile) în orice moment și
pentru orice motiv (deși nu este nevoie să vă comunicăm motivul). Imediat după ce
primiți o astfel de notificare, veți elimina de pe afișat oricare și toate copiile
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Fotografiei (Fotografiilor) și le veți șterge definitiv din bazele dvs. de date, din
sistemele de computere, de pe hard diskuri sau din orice altă locație unde ar putea fi
stocate și va trebui să distrugeți definitiv toate copiile fizice.
7.

DREPTUL DE ATRIBUIRE
Vom avea dreptul de a atribui sau acorda licența pentru toate drepturile ce ne revin
prin acest contract oricărei terțe părți. Nu veți avea dreptul de a atribui sau sublicenția
drepturile dvs. stipulate în acest contract.

8.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ
Acest contract întocmit sub formă de scrisoare și orice litigii sau pretenții (inclusiv
litigii sau pretenții necontractuale) care decurg sau sunt în legătură cu acesta sau cu
obiectul ori structura acestuia vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu
legislația din Anglia și Țara Galilor.

9.

JURISDICȚIA
Dvs. și noi stabilim în mod irevocabil, de comun acord că instanțele din Anglia și
Țara Galilor vor avea jurisdicție neexclusivă pentru soluționarea eventualelor litigii
sau pretenții (inclusiv litigii sau pretenții necontractuale) care decurg sau sunt în
legătură cu acesta sau cu obiectul ori structura acestuia.
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