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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGES FELHASZNÁLÁS
Adonyi Gábor fotós (továbbiakban Fotós)
Eltérő megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak az Adonyi Fotó (Adonyi Gábor fotós), mint szerző, fotós és
jogtulajdonos által tett ajánlatokra, az általa nyújtott szolgáltatásokra, valamint minden, a Fotós által kötött szerződésre.
kreatív reklámfotó, céges image fotó, céges porté fotó
A termékfotózás szolgáltatás kivitelezését meghatározzák az alábbiak:
-

A fotózás célja, pl. a kép felhasználási helye webes felület vagy offline katalógus lesz-e
A Megrendelő által elképzelt háttér: fehér vagy greenbox, image kép, stb.,

A fotózást követően 3-10 napon belül elkészülnek az alapretusált, szerkesztett, vízjellel ellátott képek.
Az elkészült fotók kikerülnek az www.adonyi-foto.hu oldalra egy olyan linkre, amelyet csak a Megrendelő tud elérni. Az albumban található vízjellel ellátott
képek sorszámának megadásával lehet hivatkozni azokra a fotókra amelyekre a Megrendelőnek szüksége van a végső céges felhasználásra.
A végleges vízjel nélküli képeket a számla kiegyenlítése után Google Drive-on, vagy a toldacuccot online szolgáltatáson keresztül juttatom el a
Megrendelőnek. A nyers képeket a Fotós nem adja át, azok a Fotós szerzői tulajdonát képezik.
Megrendelés
A fotózást írásban (emailben, facebook-üzenetben) lehet megrendelni, a részleteket egyeztetni. A fotózás teljes díját a fotózás elvégzése után kell
megfizetni. A fotózás díja minden költséget tartalmaz, ami az adott feladat elvégzéséhez szükséges.
A megrendeléssel a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelésére elkészített fotók közül a Fotós 5-10 darabot a saját honlapján,
illetve azonos témájú egyéb honlapján, és Facebook, Instagramon és egyéb közösségi oldalán referenciaként felhasználjon. A Megrendelőnek átadott
képek minden további felhasználásához a Megrendelő kifejezett hozzájárulása szükséges, melyet a fényképek átvételekor szükség szerint írásban kell
rögzíteni.
NYILATKOZATOK, HOZZÁJÁRULÁSOK, SZERZŐI JOGOK, ADATVÉDELEM
A Megrendelő nyilatkozata
A Megrendelő a fotózás megrendelésekor elfogadja, és kijelenti, hogy a Fotós által készített fényképeket céges céljaira használja fel. Amennyiben a
Megrendelő a képeket publikálja, online közzéteszi, jelen nyilatkozata alapján köteles a weboldalán, webshopjában a Fotós nevét feltüntetni, hivatkozni
honlapjára (www.adonyi-foto.hu) vagy Facebook oldalára (www.facebook.com/Adonyi.foto), mint alkotóra.
A nyilatkozatban foglaltak megszegése szerződésszegésnek minősül, mely esetben a Megrendelő kötbér fizetésére köteles. A kötbér jogtalan megjelenítésenként 5.000.- Ft. Amennyiben a Fotós szerződésszegést észlel, felszólítja a jogellenes felhasználót a jogtalan magatartástól való tartózkodásra, és közli
a kötbér összegét, és hogy a Megrendelőnek milyen bankszámla számra kell azt utalnia.
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Hozzájárulás
A Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul, hogy a Fotós a megrendelésben szereplő tételekről fényképeket készítsen Megrendelőnek céges
felhasználás céljából. A Megrendelő az elkészült fényképek felhasználási jogával fog rendelkezik a megrendelésben leírtak teljesítésével. A fotókat
a Fotós a Megrendelő és saját maga számára készíti el a Megrendelő céges felhasználása céljából. A Megrendelő nem járul hozzá ahhoz, hogy a Fotós
eltérő célra, egyéb hozzájárulása nélkül felhasználja, kivéve a referencia megjelenések esetét.
Jogfenntartás
A Fotós, mint jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését. A Fotós a megrendelés elutasításáról írásban (Email) köteles
értesíteni a Megrendelőt.
Szerzői jogok
A Fotós, mint jogtulajdonos, szerző rendelkezik valamennyi, általa készített, és a a honlapon elérhető tartalom szerzői jogával. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni
és nem vagyoni szerzői jogokra is. A Fotós nem járul hozzá, hogy a honlapról elérhető, vagy offline kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik
személy ellenérték és engedély, valamint szerzőségének feltüntetése nélkül hasznosítsa. A Fotós hozzájárul, hogy a Megrendelő az általa megrendelt
fotókat üzleti céljaira használja. Vitás helyzet esetén jelen ÁSZF alapján a Fotós nem járul hozzá a fényképek engedély és ellenérték nélkül történő üzleti
célú felhasználásához, sokszorosításához vagy értékesítéséhez. Jogtalan felhasználás észlelése esetén a Fotós felszólítja a jogellenes felhasználót a
jogtalan magatartástól való tartózkodásra, közli a kötbér összegét, és hogy milyen bankszámla számra kell megfizetnie azt. A Fotós nem köteles bizonyítani
a tényleges kárt, a kötbér a jogellenes használat átalánydíja. Sérelem vagy vita esetén a Fotós elsődlegesen egyezség útján kívánja megoldani a helyzetet,
és csak szükség esetén kíván szerzői jogokra szakosodott ügyvédi irodát bevonni.
Adatvédelem
A Megrendelő megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy a Fotós az nyújtott szolgáltatás során rögzített adatait nyilvántartsa. Ez az adatkezelés nem
engedélyköteles. A weboldalon a számítógépek IP-címe naplózásra kerül, hogy rögzítse a felhasználó látogatását. Ezeket az Adonyi Fotó oldal
semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján személyesen azonosítható lenne a felhasználó, az adatok statisztikai célokat szolgálnak.
Az adatokat az Adonyi Fotó harmadik személynek nem továbbítja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Szerződés megszűnése
Mindkét fél elállhat a szerződéstől, ha a másik fél megszegte a szerződés bármely pontját, és nem tudnak megállapodni mindkét fél számára megfelelő
további feltételekben.
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