Licenční smlouva na předplatné ingimage.com
Tato smlouva se uzavírá mezi allphoto - Romana Jelínková, V Domově 52, 130 00 Praha 3,
zprostředkovatele prodeje autorských práv vlastníka a provozovatel ingimage.com (dále jako allphoto, "my"
nebo "nás") a uživatelem ("Vy"), který si stáhne obrazy (definované jako fotografie, grafika a vše ostatní ke
stažení z obsahu) z tohoto webu. Účastníci, kteří si zakoupí licenci, si mohou stáhnout až 50 snímků za
měsíc v maximálním rozlišení.
Využíváním těchto webových stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek (dále „Podmínky
využívání“). V případě, že s těmito Podmínkami nesouhlasíte, je třeba, abyste tyto stránky (dále „Stránky“)
opustili, soubory zde obsažené nevyužívali a/nebo si neplatili služby s jejich využíváním spojené.
A. Je Vám dovoleno, s výhradou případných omezení stanovených níže:
1. používat fotografie jako součást reklamních kampaní v časopisech a novinách, nebo jako konstrukční
prvky pro video hry nebo CD-ROM.
2. použít fotografie on-line v elektronických publikací a na internetových stránkách až do maximální velikosti
obrazu 1200 x 800 pixelů (limit nemusí být dodržen, pokud je fotografie součástí designu),. Fotografie
nemohou být použity do šablony nebo softwarového produktu určeného k distribuci nebo k použití jinými
osobami.
3. používat fotografie jako součást marketingu, reklamy, nebo propagačního materiálu, včetně tištěných
reklam, letáků, prospektů a balení (do počtu výtisků až 300.000 ks).
4. používat fotografie jako součást uniforem nebo značení.
5. používat fotografie v médiích (včetně novin, knih a periodik), za předpokladu, že u fotografie je uvedeno
toto prohlášení: "Image Ingram Publishing by allphoto". Pro podrobnosti o rozšířených licencí nás
kontaktujte.
6. použít fotografie jako konstrukční prvky videa, filmové, nebo televizní vysílání za předpokladu, že v
titulcích je obsaženo toto prohlášení: "Image (s) licenced by Ingram Publishing".
7. používat stažené fotografie po vypršení předplatného.
B. Nesmíte:
1. vytvořit pomocí fotografií skandální, obscénní, hanlivá nebo nemorální díla a ani používat fotografii (e) pro
takové účely, které jsou zakázány zákonem;
2. použít nebo povolit použití fotografie (í) nebo jakékoli její části jako ochranné známky nebo servisní
známky, nebo si nárokovat vlastnická práva jakéhokoli druhu na fotografie nebo jakékoli její části;
3. použít fotografii(e) v elektronické podobě, on-line nebo v multimediálních aplikacích, pokud fotografie
nejsou zapracovány do návrhu umožňující pouze prohlížení a nikoliv fotografie stahovat a/nebo je ukládat.
4. pronajímat, sublicencovat nebo půjčovat fotografii (e), nebo jejich kopie, jiné fyzické nebo právnické
osobě. Můžete však převést Vaši licenci k používání fotografie (í) na jinou fyzickou nebo právnickou osobu.
5. použít libovolný obrázek (y), s výjimkou případů výslovně povolených touto licencí nebo reprodukovat
obrázek (zcela nebo zčásti) více než tři sta tisíc (300.000) krát. Pro podrobnosti o rozšířených licencí nás
kontaktujte.
6. Souhlasíte, že nebudete používat žádné obrázky pomlouvačným způsobem nebo v kontextu, a to buď
změnou, nebo jakýmkoli doprovodným textem. Předcházející písemný souhlas je vyžadován pro použití
obrázků v souvislosti s následujícím zbožím nebo tématy: nelegální zboží nebo činnosti, včetně, ale nikoli
výhradně, antikoncepce, záležitosti sexuální povahy, zneužívání návykových látek, domácí násilí, alkohol,
tabák, AIDS, rakovina, násilí a závažných fyzických nebo duševních nemocí.

7. Souhlasíte, že nebudete používat nebo zobrazovat žádný obrázek na webových stránkách nebo v
souvislosti s jakoukoliv službou určenou k dalšímu prodeji nebo pokud se jedná o produkty s tiskem na
vyžádání, které používají nebo obsahují obrázek (y) jako například pohlednice, hrnky, trička, plakáty,
tiskoviny, tapety, umělecká díla a další předměty.
8. Souhlasíte, že nebudete s těmito fotografiemi vytvářet digitální nebo tištěné pohlednice nebo používat
naše fotografie jako základ pro jednotlivý produkt nebo soubor fyzických nebo digitálních produktů, které se
pak dále nabízejí k prodeji. Nicméně, můžete použít fotografie pro výrobu nebo produkci fyzických produktů
a to pouze pro propagační účely, včetně blahopřání, magnetů, atd., za předpokladu, že nevyrobíte více než
500 kopií jednotlivých položek a že fotografie doplníte textem (např. reklamní slogan). Propagační užití musí
splňovat podmínky této smlouvy ve všech ohledech. Nesmíte prodávat nebo distribuovat výrobky (např.,
podložky pod myš, kalendáře, hrnky, trička, záložky, atd.), které obsahují tyto fotografie. Pokud chcete použít
fotografii nebo fotografie v souvislosti s výrobou jiných předmětů, které nejsou obsaženy ve standardu
licence, můžete si zakoupit rozšířenou licenci, která vám poskytuje mnohem širší práva - kontaktujte nás pro
bližší informace.
Souhlasíte s tím, že allphoto nezodpovídá za jakékoliv škody vyplývající z používání fotografií a vzdáváte se
jakýchkoliv nároků na náhradu škody způsobené užitím našich fotografií. Pokud využijete fotografii(e) před
uhrazením faktury, nebo bez našeho výslovného svolení ve vztahu k velmi citlivým tématům, jsme
osvobozeni od veškerých nároků týkající se fotografií, jejich použití nebo zveřejnění, protože byla zveřejněna
bez svolení. allphoto si vyhrazuje právo nepovolit reprodukci fotografie z jakéhokoliv důvodu. Za všech
okolností, je naše odpovědnost přísně omezena na námi fakturované částky za dotčené fotografie.
C. Platnost:
Tato licence zůstává v platnosti pouze tak dlouho, dokud budete postupovat v souladu s podmínkami této
smlouvy. Tato licence bude ukončena, pokud nesplníte některou z jejích podmínek. Souhlasíte s tím, že po
ukončení, zničíte všechny kopie produktu. Omezení záruk a odpovědnosti, uvedených níže zůstanou v
platnosti i po jakémkoliv ukončení smlouvy.
D. Omezení záruky a odpovědnosti:
Kromě výslovné záruky výše jsou fotografie poskytovány "TAK, JAK JSOU", bez jakýchkoliv dalších záruk
nebo podmínek, výslovné ani mlčky předpokládané, včetně, ale bez omezení na záruky obchodní jakosti,
uspokojivé kvality, prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, nebo ty, vyplývající ze zákona, statutu,
využití, na základě jednání nebo jinak. Veškerá rizika vyplývající z výsledného produktu nebo činnnosti s
použitím fotografií jsou na Vaši zodpovědnost. Ani my, ani naši prodejci nebo dodavatelé nemají žádnou
odpovědnost vůči vám nebo jakékoli jiné osobě nebo subjektu za žádné nepřímé, nahodilé, zvláštní, nebo
následné škody, včetně, ale i bez omezení na ztrátu příjmů nebo zisku, ztráty nebo poškození dat nebo
ostatní komerční nebo ekonomické ztrátě, i když jsme mohli tyto škody předvídat. Rovněž neodpovídáme za
nároky třetí strany. Naše maximální celková odpovědnost vůči Vám i našich prodejců a dodavatelů
nepřekročí částku, kterou jsme inkasovali za produkt. Podmínky uvedené v této sekci platí v jakémkoliv
případě porušení.

E. Obecné:
Tato Smlouva, stejně jako všechny záležitosti s ní spojené, bude vedena a vykládána v souladu s platnými
zákony České republiky, s vyřazením konfliktních právních předpisů, a jakékoliv případné spory vzniklé
v rámci této Smlouvy, budou řešené výhradně u soudu s kompetentní jurisdikcí v Praze (Česká republika.)
Nehledě na toto prohlášení nebrání uvedené ustanovení společnosti ALLPHOTO, aby se dle svého
oprávnění v případě potřeby obrátila na kterýkoliv kompetentní soud, tribunál nebo soudní orgán, za účelem
vyhledání prostředků pro prozatímní nebo jiná právní opatření.

