Bästa bildanvändare,
Tack för ditt intresse för att använda ett eller flera av de fotografier som finns på Sharp Photo
Database ("fotodatabasen"). Vi anger nedan de villkor på vilka du har rätt att använda
fotografiet(erna) du har valt ("fotografiet(erna)"). Genom att klicka på knappen "Acceptera"
längst ner på denna sida bekräftar du att du godkänner dessa villkor.
1.

ÄGARE AV FOTOGRAFI(ER)
Ägaren av upphovsrätten och alla andra rättigheter, gällande fotografierna är Sharp
Electronics Europe ("vi" eller "oss"). Detta skall vara fallet vid alla tidpunkter och du
accepterar att om du gör något med fotografiet(erna), oavsett om det sker i strid med
dessa villkor eller inte, som skapar några nya rättigheter för fotografierna då tilldelas
dessa rättigheter omedelbart oss i sin helhet, och du skall vidta alla sådana åtgärder
som kan vara nödvändiga för att anta, bekräfta eller registrera det uppdraget.

2.

BEVILJANDE AV LICENS
Under förutsättning att du uppfyller dina skyldigheter som anges i dessa villkor, och
med förbehåll för vår rätt att återkalla, ger vi dig härmed en icke-exklusiv, återkallelig
licens att använda fotografiet(erna) från den tidpunkt du klickar på acceptera tills vi
återkallar tillståndet genom meddelande till dig ihela världen i följande former av
media och för de ändamål som anges nedan (Licensierade rättigheter).

3.

-

Marknadsföringsmaterial (broschyrer, flygblad osv)

-

Online (webbplatser)

-

Press & PR

LICENSTAGARENS SKYLDIGHETER
Du godkänner härmed att:
(a)

du skall inte på något sätt anpassa eller ändra fotografiet(erna) eller skapa
papperskopior av något av dem utan föregående skriftligt medgivande;

(b)

du får inte utöva de licensierade rättighetern på ett sätt som är eller gör
fotografiet obscent, kränkande eller bryter mot den personliga integriteten
eller andra rättigheter för tredje part eller någon lag i territoriet,

(c)

du får inte utan vårt godkännande ändra, anpassa, använda eller placera
fotografiet för att föregiva att du eller någon av de personer som
förekommer på fotografiet gör reklam för någon kommersiell produkt eller
tjänst eller något politiskt parti eller övertygelse utan vårt skriftliga
godkännande;
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(d)

Du får inte tilldela, underlicensiera, lägga ut eller på något sätt godkänna
eller tillåta någon tredje part att använda fotografiet(erna) för något syfte
som helst; och

(e)

du gottgör oss och ska alltid hålla oss skadeslösa mot alla åtgärder,
vinningar, kostnader, fordringar och skador som förorsakats eller tilldelas
mot oss och ersättning som av oss överenskommits som en följd av brott
eller icke-utförande av dig gällande någon av garantierna och förbindelserna
i detta avtal.

4.

ANVÄNDNING AV FOTODATABASEN

4.1

Vi kan efter eget gottfinnande, uppdatera och ändra fotodatabasen från tid till annan.
Sådana förändringar kan vara, till exempel, för att återspegla ändringar i våra
produkter, våra användares behov och våra affärsprioriteringar.

4.2

Fotodatabasen görs tillgänglig gratis.

4.3

Vi kan inte garantera att fotodatabasen, eller något innehåll på den, alltid kommer att
vara tillgänglig eller vara utan avbrott. Vi kan dra in eller återkalla eller begränsa
tillgängligheten av hela eller någon del av fotodatabasen för affärs- och operativa
skäl.

4.4

Vi kan inte garantera att alla bilder på fotodatabasen kommer att vara säkra eller fria
från fel eller virus.

4.5

Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform
så att du kan använda något av fotografierna. Du bör använda ditt eget
antivirusprogram.

4.6

Innehållet på fotodatabasen tillhandahålls endast som allmän information. Även om
vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera bilder och information på
fotodatabasen, gör vi inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckligen eller
underförstått, att innehållet på fotodatabasen, inklusive men inte begränsat till
fotografierna är korrekta, kompletta eller aktuella.

5.

HÄNVISNING
Du skall hänvisa till oss vid användning eller reproduktion av fotografiet i form av
"©[DATUM FÖR SKAPANDE AV FOTOGRAFIET] [ÄGARENS NAMN]", sådan
hänvisning skall placeras så nära som möjligt intill fotografiets(ernas) parametrar.

6.

ÅTERKALLANDE AV LICENS
Vi kan när som helst, och av varje anledning som helst (även om ett sådant skäl inte
behöver ges till dig), återkalla dina rättigheter att använda fotografiet(erna).
Omedelbart efter att du får ett sådant meddelande tar du bort från visning varje och
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alla kopior av fotografiet(erna) och radera dem permanent från dina databaser,
datorsystem, hårddiskar eller någon annanstans de kan lagras och alla tryckta kopior
ska permanent förstöras.
7.

RÄTT ATT TILLDELA
Vi har rätt att tilldela eller licensiera alla de rättigheter som ges oss enligt detta avtal
till en tredje part. Du har inte rätt att överlåta eller underlicensiera dina rättigheter
enligt detta avtal.

8.

TILLÄMPLIG LAG
Detta avtal och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med
dess innehåll eller bildning (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller fordringar)
regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales.

9.

JURISDIKTION
Du och vi är oåterkalleligen överens om att domstolarna i England och Wales skall ha
icke-exklusiv rätt att avgöra eventuella tvister eller anspråk (inklusive ickeavtalsenliga tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller
dess ämne eller bildande.
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