Kjære bildebruker,
Takk for din interesse i og bruk av en eller flere av de tilgjengelige bildene på databasen for
skarpe bilder («bildedatabasen»). Under finner du betingelsene du må følge for å kunne bruke
bildet/bildene du har valgt («bildet/bildene»). Ved å trykke på «Godkjenn»-knappen nederst
på denne siden bekrefter du ditt samtykke til disse betingelsene.
1.

EIER AV BILDE(R)
Eier av opphavsrett og alle andre rettigheter i bildene er Sharp Electronics Europe
(«vi» eller «oss»). Dette vil alltid være tilfellet og du bekrefter at dersom du gjør noe
med bildet/bildene som skaper nye rettigheter, uansett om det er gjort i strid med
disse betingelsene eller ikke, vil disse rettighetene umiddelbart tilfalle oss i sin helhet,
og du må gjøre alle nødvendige tiltak for å vedta, bekrefte og registrere dette.

2.

TILDELING AV LISENS
Forutsatt at du overholder de forpliktelser som følger av disse betingelsene, og med
vår rett til å oppheve lisensen, tildeler vi deg herved en ikke-eksklusiv, gjenkallelig
lisens til å bruke bildet/bildene fra det øyeblikk du trykker godkjenn inntil vi trekker
lisensen tilbake gjennom et verdensomspennende varsel til deg gjennom følgende
media og av formålene angitt nedenfor (Lisensrettigheter).

3.

-

Markedsføringsmateriell (brosjyre, løpeseddel, osv.)

-

På Internett (nettsteder)

-

Media og PR

LISENSINNEHAVERS FORPLIKTELSER
Du godtar herved at:
(a)

du skal ikke på noen måte bearbeide eller endre bildet/bildene eller lage
utskrevne kopier av dem uten vårt forutgående skriftlige samtykke;

(b)

du skal ikke benytte de lisensierte rettighetene på noen måte som er eller
gjengir bildet uanstendig eller ærekrenkende, eller som bryter med en
tredjeparts personvern eller andre rettigheter, eller noen lov i landområdet;

(c)

du skal ikke uten vår forutgående godkjennelse endre, bearbeide, bruke eller
plassere bildet på noen måte som gjør at hverken du eller noen andre
personer som vises i bildet knyttes til kommersielle produkter eller tjenester,
politisk parti eller tro uten vårt forutgående skriftlige samtykke;
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(d)

du skal ikke tildele, viderelisensiere, viderekontraktere eller på noen som
helst annen måte autorisere eller tillate tredjeparter å bruke bildet/bildene til
et hvilket som helst formål;

(e)

du forsikrer oss og skal til enhver tid forsikre oss mot alle handlinger,
utbytte, kostnader, krav og skader av noe slag pådratt av eller som fører til
konsekvens for oss, og kompensasjon bestemt av oss som følge av ditt
brudd eller mislighold i forhold til noen av garantiene og forpliktelsene i
denne avtalen gjelder.

4.

BRUK AV BILDEDATABASEN

4.1

Vi kan etter eget skjønn oppdatere og endre bildedatabasen fra tid til annen. Slike
endringer kan for eksempel innebære endring av våre produkter, våre brukeres behov
eller bedriftens prioriteringer.

4.2

Bildedatabasen er tilgjengelig uten kostnader.

4.3

Vi garanterer ikke at bildedatabasen eller noe av dens innhold alltid er tilgjengelig
eller fungerer uten avbrudd. Vi kan suspendere, trekke tilbake eller begrense
tilgjengeligheten av hele eller deler av bildedatabasen av forretnings- eller
driftsmessige årsaker.

4.4

Vi garanterer ikke at noen av bildene på bildedatabasen er beskyttet mot eller fri for
feil eller virus.

4.5

Du står ansvarlig for å konfigurere egen informasjonsteknologi, dataprogram og
plattform for å kunne bruke bildet/bildene. Du skal bruke ditt eget antivirusprogram.

4.6

Innholdet på bildedatabasen er bare ment som generell informasjon. Selv om vi
utfører rimelige anstrengelser for å oppdatere bildene og informasjonen på
bildedatabasen, representerer eller garanterer vi ikke, hverken uttrykkelig eller
underforstått, at innholdet på bildedatabasen, inkludert men ikke begrenset til
bildet/bildene, er korrekt(e), fullstendig(e) eller oppdatert(e).

5.

HENVISNING
Du skal henvise til oss ved enhver bruk eller reproduksjon av bildet/bildene på
formen «© [BILDETS OPPRETTELSESDATO] [NAVN PÅ EIER]», og
henvisningen skal plasseres så nært bildets/bildenes yttergrenser som mulig.
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6.

OPPHEVELSE AV LISENS
Vi kan på ethvert tidspunkt og av enhver grunn (som ikke må gjengis til deg) inndra
dine rettigheter til å bruke bildet/bildene. Umiddelbart etter at du mottar et slik varsel
må du fjerne bildet/bildene, og alle eventuelle kopier, fra utstilling og slette dem fra
dine databaser, datasystemer, harddisker og andre steder de er lagret, og eventuelle
utskrevne kopier må permanent ødelegges.

7.

RETT TIL Å TILDELE
Vi har rett til å tildele eller lisensiere alle rettighetene tilfalt oss i denne avtalen til
enhver tredjepart. Du har ikke rett til å tildele eller viderelisensiere dine rettigheter i
denne avtalen.

8.

GJELDENDE LOV
Denne intensjonsavtalen og eventuelle konflikter eller krav (inkludert ikkekontrakterte konflikter eller krav) som følge av eller som oppstår i forbindelse med
avtalen eller dens innhold, skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i
England og Wales.

9.

JURISDIKSJON
Både du og vi samtykker ugjenkallelig om at domstolene i England og Wales har
ikke-eksklusiv myndighet til å avgjøre eventuelle konflikter eller krav (inkludert
ikke-kontrakterte konflikter eller krav) som følge av eller i forbindelse med denne
avtalen eller dens innhold eller opprettelse.
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