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Tisztelt Kép Felhasználó! 
 
Köszönjük érdeklődését egy vagy több, a Sharp fénykép adatbázisban (továbbiakban 
"Fénykép adatbázis") elérhető fényképünk használata iránt. Az alábbiakban meghatároztuk 
azokat a feltételeket, amelyek alapján Ön jogosult az Ön által kiválasztott fénykép(ek) 
(továbbiakban "Fénykép(ek)") használatára. Ha rákattint az oldal alján található "Elfogadom" 
gombra, Ön megerősíti, hogy elfogadja ezeket a feltételeket. 

1. A FÉNYKÉP(EK) TULAJDONOSA 

A fényképek szerzői és egyéb jogainak tulajdonosa a Sharp Electronics Europe 
(továbbiakban "mi" vagy "minket"). Ez a tulajdonjog minden további helyzetben 
fennmarad és Ön elfogadja, hogy bármit is tesz a Fényképekkel, akár e feltételeket 
megtartva vagy megszegve, melyekkel új jogokat hoz létre a Fényképeken, akkor 
ezeket a jogokat azonnal, teljes egészében mi szerezzük meg, valamint Ön megtesz 
minden olyan lépést, ami ahhoz szükséges, hogy ezeket a jogokat mi megszerezzük. 

2. HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE 

Amennyiben a jelen feltételekben meghatározott kötelezettségeit teljesíti, fenntartva 
jogunkat a visszavonásra, ezennel Önnek nem kizárólagos, visszavonható jogot adunk 
arra, hogy használja a Fénykép(ek)et világszerte, attól a ponttól, hogy az elfogadás 
gombra kattint, addig, amíg engedélyünket értesítés útján vissza nem vonjuk Öntől, 
az alábbi médium típusokban, az alábbiakban felsorolt célokra (Engedélyezett 
jogok). 

- Marketing anyagok (brosúrák, szórólapok, stb.) 
- Online (honlapokon) 
- Sajtó és PR 

3. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

Ön ezennel elfogadja, hogy: 

(a) semmilyen módon nem alakíthatja át vagy módosítja a Fénykép(ek)et és 
nem készíthet nyomtatott példányokat belőlük előzetes írásbeli 
hozzájárulásunk nélkül; 

(b) az Engedélyezett jogokat nem gyakorolhatja úgy, illetve a Fénykép(ek)et 
nem változtathatja meg úgy, hogy azok obszcének, sértőek legyenek, mások 
személyes jogait, vagy más jogait, illetve az adott földrajzi terület bármely 
jogszabályát sértsék; 

(c) előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül nem módosíthatja, alkalmazhatja, 
használhatja vagy helyezheti el úgy a Fénykép(ek)et, hogy azok azt 
sugallják, hogy Ön vagy a Fénykép(ek)en megjelenő személyek bármilyen 
kereskedelmi terméket vagy szolgáltatást, vagy bármilyen politikai pártot 
vagy meggyőződést támogatnak; 
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(d) nem adhatja át, nem engedélyezheti, nem szerződheti tovább, illetve 
semmilyen más módon jogosultságot nem adhat és nem engedélyezheti 
harmadik félnek, hogy a Fényképeket bármilyen célból használja; és 

(e) kártalanít minket, és mindenkor mentesít minket minden ellenünk 
támasztott kereset, költség, követelés és károk alól, amely felmerült, vagy 
velünk szemben támasztották és az általunk elfogadott kompenzációt 
megtéríti a jelen megállapodás bármilyen megsértése vagy nem teljesítése 
miatt. 

4. A FÉNYKÉP ADATBÁZIS HASZNÁLATA 

4.1 Saját belátásunk szerint a Fénykép adatbázist időről időre frissíthetjük és 
megváltoztathatjuk. Ezeket a változásokat indokolhatják például termékeink 
változásai, felhasználóink igényeinek megváltozása vagy üzleti prioritásaink 
megváltozása. 

4.2 A Fénykép adatbázis ingyenesen hozzáférhető. 

4.3 Nem szavatoljuk, hogy a Fénykép adatbázis vagy bármely tartalmi eleme mindig 
vagy megszakítás nélkül elérhető. Üzleti vagy működési okokból felfüggeszthetjük, 
visszavonhatjuk vagy korlátozhatjuk a Fénykép adatbázis egészének vagy bármely 
részének az elérhetőségét.  

4.4 Nem garantáljuk, hogy a Fénykép adatbázisban található képek biztonságosak, 
hibáktól vagy vírusoktól mentesek. 

4.5 Ön felel saját informatikai rendszerének, számítógépes programjainak és felületeinek 
beállításaiért, melyekkel lehetővé teszik a Fénykép(ek) használatát. Használja saját 
vírusirtó programját. 

4.6 A Fénykép adatbázis tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. Bár minden tőlünk 
elvárhatót megteszünk a Fénykép adatbázis képeinek és adatainak frissítése 
érdekében, nem állítjuk, nem szavatoljuk és nem vállalunk garanciát azért, se 
kifejezetten, se hallgatólagosan, hogy a Fénykép adatbázis tartalma, beleértve, de nem 
kizárólagosan a Fényképeket, pontos, teljes vagy naprakész. 

5. HIVATKOZÁS 

A Fényképek bármilyen formában történő felhasználása vagy közlése esetén a 
következő formában kell minket megjelölnie: "© [A FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSÉNEK 
IDŐPONTJA] [TULAJDONOS NEVE]". Ezt a megjelölést a lehető legközelebb kell 
elhelyeznie a Fénykép(ek)hez. 
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6. ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA 

Mi bármikor, bármilyen okból (Önnek adott indoklás mellett) visszavonhatjuk Öntől 
a fényképek használatára vonatkozó jogát. A visszavonásról szóló értesítés 
kézhezvétele után azonnal el kell távolítania minden Fényképet, amit megjelenített 
bárhol, és végérvényesen törölni őket adatbázisaiból, számítógépes rendszereiből, 
merevlemezeiről vagy bárhonnan máshonnan, ahol tárolta őket, és az esetleges 
kinyomtatott másolatokat pedig meg kell semmisítenie. 

7. JOGOK ÁTENGEDÉSE / RIGHT TO ASSIGN 

Mi jogosultak vagyunk a jelen megállapodás által nekünk tulajdonított jogokat átadni, 
illetve használatukat engedélyezni harmadik feleknek. Ön nem jogosult a jelen 
megállapodás szerint Önt illető jogokat átengedni vagy használatukat engedélyezni 
harmadik feleknek. 

8. IRÁNYADÓ JOG 

A jelen megállapodásból eredő, vagy annak kapcsán felmerülő bármely vitát vagy 
követelést (beleértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket) az angliai és 
walesi jog szerint kell értelmezni és elbírálni.  

9. JOGHATÓSÁG 

A szerződő felek visszavonhatatlanul megállapodnak abban, hogy az angliai és walesi 
bíróságok nem kizárólagos illetékességgel rendelkezne a jelen megállapodásból 
eredő, annak tárgyával vagy létrejöttével kapcsolatos bármely jogvita vagy követelés 
(beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket) rendezésére. 


	1. A fénykép(ek) tulajdonosa
	A fényképek szerzői és egyéb jogainak tulajdonosa a Sharp Electronics Europe (továbbiakban "mi" vagy "minket"). Ez a tulajdonjog minden további helyzetben fennmarad és Ön elfogadja, hogy bármit is tesz a Fényképekkel, akár e feltételeket megtartva vag...

	2. Használat engedélyezése
	Amennyiben a jelen feltételekben meghatározott kötelezettségeit teljesíti, fenntartva jogunkat a visszavonásra, ezennel Önnek nem kizárólagos, visszavonható jogot adunk arra, hogy használja a Fénykép(ek)et világszerte, attól a ponttól, hogy az elfogad...

	3. a felhasználó kötelezettségei
	(a) semmilyen módon nem alakíthatja át vagy módosítja a Fénykép(ek)et és nem készíthet nyomtatott példányokat belőlük előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;
	(b) az Engedélyezett jogokat nem gyakorolhatja úgy, illetve a Fénykép(ek)et nem változtathatja meg úgy, hogy azok obszcének, sértőek legyenek, mások személyes jogait, vagy más jogait, illetve az adott földrajzi terület bármely jogszabályát sértsék;
	(c) előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül nem módosíthatja, alkalmazhatja, használhatja vagy helyezheti el úgy a Fénykép(ek)et, hogy azok azt sugallják, hogy Ön vagy a Fénykép(ek)en megjelenő személyek bármilyen kereskedelmi terméket vagy szolgáltatást...
	(d) nem adhatja át, nem engedélyezheti, nem szerződheti tovább, illetve semmilyen más módon jogosultságot nem adhat és nem engedélyezheti harmadik félnek, hogy a Fényképeket bármilyen célból használja; és
	(e) kártalanít minket, és mindenkor mentesít minket minden ellenünk támasztott kereset, költség, követelés és károk alól, amely felmerült, vagy velünk szemben támasztották és az általunk elfogadott kompenzációt megtéríti a jelen megállapodás bármilyen...

	4. A fénykép adatbázis használata
	4.1 Saját belátásunk szerint a Fénykép adatbázist időről időre frissíthetjük és megváltoztathatjuk. Ezeket a változásokat indokolhatják például termékeink változásai, felhasználóink igényeinek megváltozása vagy üzleti prioritásaink megváltozása.
	4.2 A Fénykép adatbázis ingyenesen hozzáférhető.
	4.3 Nem szavatoljuk, hogy a Fénykép adatbázis vagy bármely tartalmi eleme mindig vagy megszakítás nélkül elérhető. Üzleti vagy működési okokból felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk vagy korlátozhatjuk a Fénykép adatbázis egészének vagy bármely részének ...
	4.4 Nem garantáljuk, hogy a Fénykép adatbázisban található képek biztonságosak, hibáktól vagy vírusoktól mentesek.
	4.5 Ön felel saját informatikai rendszerének, számítógépes programjainak és felületeinek beállításaiért, melyekkel lehetővé teszik a Fénykép(ek) használatát. Használja saját vírusirtó programját.
	4.6 A Fénykép adatbázis tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. Bár minden tőlünk elvárhatót megteszünk a Fénykép adatbázis képeinek és adatainak frissítése érdekében, nem állítjuk, nem szavatoljuk és nem vállalunk garanciát azért, se kifejezetten, se...

	5. Hivatkozás
	6. Engedély visszavonása
	Mi bármikor, bármilyen okból (Önnek adott indoklás mellett) visszavonhatjuk Öntől a fényképek használatára vonatkozó jogát. A visszavonásról szóló értesítés kézhezvétele után azonnal el kell távolítania minden Fényképet, amit megjelenített bárhol, és ...

	7. Jogok átengedése / Right to assign
	8. Irányadó jog
	9. Joghatóság

