PRODUKTY RIGHTS MANAGED
Umowa licencyjna dla zdjęć Rights Managed
UMOWA LICENCYJNA DLA ZDJĘĆ RIGHTS MANAGED JEST UMOWĄ PRAWNĄ
ZAWARTĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM TEJ STRONY I AGENCJĄ FOTOGRAFICZNĄ
EAST NEWS. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ. POBIERAJĄC
ZDJĘCIA UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ
UMOWIE.
JEŚLI AKCEPTUJESZ WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ DLA ZDJĘĆ RIGHTS MANAGED
W IMIENIU SWOJEGO PRACODAWCY, WSZYSTKIE OGRANICZENIA I RESTYKCJE W
NIEJ ZAWARTE MAJĄ ZASTOSOWANIE ZARÓWNO W STOSUNKU DO PRACODAWCY,
JAK I UŻYTKOWNIKA WYSTEPUJĄCEGO W JEGO IMIENIU.
WSZYSTKIE ZDJĘCIA UMIESZCZONE NA TEJ STRONIE OBJĘTE SĄ PRAWEM
AUTORSKIM I SĄ WŁASNOŚCIĄ EAST NEWS ORAZ POSIADACZY LICENCJI.
WSZYSTKIE PRAWA, POZA PRAWAMI UDZIELONYMI NINIEJSZĄ UMOWĄ, SĄ
ZASTRZEŻONE.
I. Przyznanie licencji na wykorzystanie małej rozdzielczości zdjęć :
1.1 East News udziela użytkownikowi niniejszej strony osobistego, niewyłącznego i
nieprzekazywalnego prawa do wykorzystania małej rozdzielczości zdjęć bez znaku wodnego do
oceny ich zawartości oraz we wstępnych projektach, przez okres 30dni. East News udziela zgody na
pobranie tylko jednej kopii zdjęcia i zobowiązuje użytkownika do zniszczenia jej po
wykorzystaniu .
II. Bezprawne wykorzystanie zdjęć:
2.1 Umowa licencyjna dla zdjęć Rights managed nie daje użytkownikowi prawa do:
publikacji zdjęć w celach reklamowych, promocyjnych lub wydawniczych, a także do
wykorzystania ich w działaniach komercyjnych.
tworzenia prac pochodnych, kopiujących istniejące już dzieła.
udzielania licencji na wykorzystanie zdjęć, ich sprzedaży, publikacji lub dystrybucji (całości lub
fragmentów)
umieszczania zdjęć online w formacie nadającym się do pobrania.
wykorzystania zdjęć w celu zniesławienia , oszustwa lub innego rodzaju działania na szkodę osób
postronnych, jak również publikacji zdjęć w wydawnictwach pornograficznych. Dodatkowa zgoda
jest wymagana w przypadku planowanego wykorzystania zdjęć do zilustrowania tematów
drażliwych takich jak m.in. wykorzystywanie fizyczne lub psychiczne, AIDS, rak, alkohol, wyroby
tytoniowe, lub inne poważne umysłowe bądź fizyczne dolegliwości lub przypadłości osoby lub
produktu.
wykorzystanie zdjęć lub umożliwienie wykorzystania zdjęć w sposób naruszający prawo do
prywatności lub do wizerunku.
wykorzystanie zdjęć w celach innych niż wymienione w paragrafie 1
2.2Każde bezprawne wykorzystanie zdjęć pobranych z tej strony stanowi pogwałcenie praw
autorskich i upoważnia East News do dochodzenia swoich racji, zgodnie z obowiązującym prawem.
III Model i Property Releases/ Pozwolenie na publikacje

3.1 Dopóki East News nie potwierdzi na piśmie, żadne pozwolenie na publikacje (modela ani
właściciela) oraz inne pozwolenia nie mogą dotyczyć żadnego zdjęcia.
3.2 W przypadku kiedy East News udzieli błędnej informacji o pozwoleniu na publikacje, ponosi
odpowiedzialność ograniczającą się jedynie do zwrotu sumy zapłaconej za licencję.
3.3 East News East News nie udziela praw odnośnie użycia nazw (nazwisk), znaków handlowych,
logo, wzorów zastrzeżonych, niezastrzeżonych i praw autorskich do nich lub dzieł sztuki
uwidocznionych w jakiejkolwiek Ilustracji. Klient zobowiązuje się zadbać o takie uzyskanie takich
praw we własnym zakresie .

IV Zadośćuczynienie
4.1 Użytkownik zrekompensuje ewentualne straty East News spowodowane bezprawnym
wykorzystaniem zdjęć i poniesie wszelkie koszty związane z żądaniami, odpowiedzialnością i
wydatkami wynikającymi z takiego wykorzystania, łącznie z honorarium prawnika.
V Wyłączenie
5.1 Brak możliwości wyegzekwowania jednego lub większej liczby punktów zawartych w
niniejszej umowie nie wpływa na pozostałe jej punkty, które pozostają w pełnej mocy.
VI Jurysdykcja
5.1 Niniejsza umowa i wszystkie kwestie z nią związane podlegają polskiej jurysdykcji i będą
rozstrzygane w sądzie w Warszawie. East News zachowuje prawo do dochodzenia swoich racji z
pomocą innej, kompetentenej jurysdykcji.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń dotyczących powyższej umowy lub chęci
rozszerzenia swoich praw , prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 222 111 000 lub adresem
info@eastnews.com.pl.

