ADONYI

one click for you

Photo by Gábor Adonyi

I

All rights reserved 2021.

© ADONYI-FOTÓ designed and produced by Gábor Adonyi I 2008-2019
All rights reserved ADONYI FOTÓ I Minden jog fenntartva!

Free-dimension Bt. I Cégjegyzékszám:13-06-066176 I Adószám: 28271444-1-13 I 2120 Dunakeszi, dr. Kemény Ferenc utca 20. I CIB BANK:10702222-47698903-51100005

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
MAGÁNSZEMÉLY MEGRENDELŐ RÉSZÉRE
Fotós vállalja, hogy megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel a tőle telhető legjobb minőségben elvégzi a rábízott fotózást.
Megrendelő vállalja, hogy a fotózás szerződés szerinti ellenértékét legkésőbb a képek átadásakor megﬁzeti a fotósnak.
1 A képek átadása:
1.1 A fotós a képeket válogatás után, nagyításra alkalmas minőségben, minden képet feldolgozva (fényerő, színkorrekció, kontraszt, stb.) ad át
megrendelő részére. (FTP szerveren, webes galériában, stb.).
1.2 A fotós a végleges retusált képeket eredeti méretben, és internetes nézőkép méretben is átadja megrendelő részére. A kis méretű nézőképeket
vízjelezve (logóval ellátva) adja át, az eredeti méretű képekre nem tesz semmilyen jelzést, feliratot, így azokból korlátlan számú papírkép készíthető.
2 Szerzői jog, felhasználási jog:
2.1 A képek szerzői joga a fotóst illeti. A fotósnak joga van saját honlapján, nyomtatott kiadványaiban, reklámaiban felhasználni az általa, megrendelő
megrendelésére készített fotókat reklámcéllal, referenciaként felhasználni. A referenciaként felhasznált képeket a fotósnak be kell mutatni a
megrendelőnek, hogy azt jóváhagyja a felhasználás előtt.
2.2 Ha a megrendelő nem járul hozzá (írásban), hogy a fotós a megrendelőről készített fotókból néhányat a saját weboldalán és online-offline
kommunikációjában felhasználhasson, az árajánlatban leírt szolgáltatási összeg 50.000 Ft-ról 70.000 Ft-ra változik. Ekkor a fotós nem használja fel a
megrendelőről készített fotókat a saját sales-marketing kommunikációjához.
2.3 Megrendelő szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási jogot szerez. Joga van saját webes (magánjellegű) profilján (pl. Facebook) felhasználni szerző vízjelével ellátott képeket, valamint az eredeti méretű képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag
magáncélra, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve nem szolgálja. Jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet
felhasználni a képeket. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a fotóstól a felhasználási feltételekről, fotós
díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a fotós jogosult megrendelő ellen jogi lépéseket tenni, és megrendelő köteles szerző kárát megtéríteni.
3 Ha a fotózást akadályozó tényező merül fel:
3.1 A felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a fotózást befolyásolja.
3.2 Amennyiben a fotózás időpontját nem lehet változtatni, és a fotós részéről merül fel akadály, akkor a fotós köteles egy hasonló árban, minőségben
dolgozó másik fotóst ajánlani maga helyett. Ilyen esetben a megrendelőnek joga van a fotózásra egy általa választott harmadik fotóst megbízni.
3.3 Amennyiben a fotózás időpontját nem lehet változtatni, és a megrendelő részéről merül fel akadály, a megrendelő köteles a fotós kárát megtéríteni.
Ennek mértéke a fotózási díj 50 %-ának megfelelő öszszeg. Fenti kötelezettségek alól kivételt képez, ha előre nem látható, elháríthatatlan akadály miatt
hiúsul meg a fotózás, amely akadály egyik fél részére sem róható fel (vis major).
3.4 Ha a fotózást meg lehet tartani más időpontban is, akkor a felek egyeztetnek egy új, mindkét fél számára alkalmas időponttal kapcsolatban.
4 Szerződés megszűnése:
4.1 Mindkét fél elállhat a szerződéstől, ha a másik fél megszegte a szerződés bármely pontját, és nem tudnak megállapodni mindkét fél számára
megfelelő további feltételekben.
4.2 Szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés akkor szűnik meg, ha mindkét fél kölcsönösen teljesítette kötelezettségeit.

