Шановний користувачу зображень!
Дякую за інтерес до використання однієї чи декількох фотографій, наявних у базі даних
фотографій Sharp (далі — «База даних фотографій»). Нижче подаємо умови, за яких
дозволено користуватися вибраною фотографією (фотографіями) (далі — «Фотографія
(Фотографії)). Натиснувши кнопку Accept (Приймаю) у нижній частині цієї сторінки,
ви підтверджуєте свою згоду з цими умовами.
1.

ВЛАСНИК ФОТОГРАФІЇ (ФОТОГРАФІЙ)
Власником авторських прав та всіх інших прав на Фотографії є Sharp Electronics
Europe («ми»). Ці права зберігаються за будь-яких умов, і ви погоджуєтеся, що
будь-які дії з цими Фотографіями, що призводять до виникнення нових прав на
ці Фотографії, незалежно від того, чи порушують такі дії ці умови, призводять
до негайного присвоєння таких прав нам у повному обсязі; ви маєте бути готові
оформити, підтвердити чи записати таке призначення.

2.

НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
За неодмінної умови виконання вами своїх зобов’язань, викладених у цих
умовах, і залишаючи за собою право на відкликання, цим документом ми
надаємо вам невиключну ліцензію з правом відкликання на використання цієї
Фотографії (Фотографій) з моменту натискання кнопки Accept (Приймаю) й аж
поки ми не сповістимо вас у будь-якій частині світу такими засобами і з метою,
яку буде описано нижче (Ліцензійні права).

3.

-

маркетингові матеріали (брошури, листівки тощо);

-

інтернет (веб-сайти);

-

преса і засоби зв’язку з громадськістю.

ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАТА
Ви погоджуєтеся дотримуватись таких умов:
(a)

заборонено адаптувати чи змінювати Фотографію (Фотографії) чи
створювати її (їх) друковані копії, якщо ми не надали свою попередню
письмову згоду;

(b)

заборонено користуватися своїми Ліцензійними Правами будь-яким
способом, який є чи який робить Фотографію непристойною,
наклепницькою чи такою, що порушує право на особисте життя чи
будь-які інші права будь-якої третьої особи чи будь-який закон у
Території;

(c)

якщо ми не надали свою попередню письмову згоду, заборонено
змінювати, адаптувати, використовувати чи розміщувати Фотографію
таким способом, який міг би спонукати інших думати, що ви чи інші
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особи, зображені на Фотографії, схвалюєте будь-який комерційний
продукт або послугу, будь-яку політичну партію чи переконання;
(d)

заборонено надавати, надавати другорядну ліцензію, укладати
договори субпідряду чи будь-яким іншим способом уповноважувати
чи дозволяти будь-якій третій особі використовувати Фотографію
(Фотографії) з будь-якою метою; і

(e)

ви повинні захистити і неухильно гарантувати нам безпеку від будьяких позовів, процесуальних дій, витрат, претензій і збитків, які
можуть у будь-який спосіб виникнути чи які може бути порушено
проти нас унаслідок будь-якого порушення чи недотримання вами
гарантій і зобов’язань, які передбачено цією угодою.

4.

ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ ФОТОГРАФІЙ

4.1

Ми можемо час від часу на власний розсуд оновлювати і змінювати свою Базу
даних фотографій. Такі зміни можуть, наприклад, відображати зміни у наших
виробах, потребах наших користувачів і наших ділових пріоритетах.

4.2

Доступ до Бази даних фотографій надається безкоштовно.

4.3

Ми не гарантуємо, що База даних фотографій чи будь-який вміст у ній будуть
завжди доступні чи безперешкодними. З ділових чи експлуатаційних причин ми
можемо затримати, відкликати чи обмежити доступ до будь-якої частини Бази
даних фотографій.

4.4

Ми не гарантуємо, що будь-які зображення у Базі даних фотографій будуть
безпечні, не міститимуть помилок чи вірусів.

4.5

Ви несете відповідальність за налаштування конфігурації власних пристроїв
обробки інформації, комп'ютерних програм і платформи таким чином, щоб
вони дозволяли користуватися будь-якою Фотографією (Фотографіями). Вам
слід користуватися власним антивірусним програмним забезпеченням.

4.6

Вміст Бази даних фотографій надається тільки для відома. Хоча ми вживаємо
можливих зусиль для оновлення зображень і інформації в Базі даних
фотографій, ми не надаємо жодних запевнень або гарантій, явних чи неявних,
зокрема, щодо точності, повноти чи актуальності вмісту Бази даних фотографій.

5.

НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
Ви надасте нам повноваження на будь-яке використання чи відтворення
Фотографії у формі надпису «© [ДАТА СТВОРЕННЯ ФОТОГРАФІЇ] [ІМ’Я
ВЛАСНИКА]»; такий напис має бути розміщено якомога ближче до параметрів
Фотографії.
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6.

ВІДКЛИКАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
У будь-який час і з будь-якої причини (не зобов’язуючись пояснювати вам такі
причини) чи можемо позбавити вас права користуватись Фотографіями.
Негайно після отримання відповідного сповіщення ви повинні усунути з
дисплея всі та будь-які примірники Фотографії (Фотографій) і повністю
знищити її (їх) із своїх баз даних, комп'ютерних систем, жорстких дисків чи
будь-яких інших носіїв, на яких ця Фотографія (Фотографії) може міститись; а
також знищити всі друковані примірники цієї Фотографії (Фотографій).

7.

ПРАВО НАДАННЯ
Ми маємо право надавати чи передавати третім особам на умовах ліцензії
права, надані вам за цією угодою. Ви не маєте права надавати чи передавати на
умовах субліцензії свої права, одержані за цією угодою.

8.

РЕГУЛЮЮЧЕ ПРАВО
Цей лист-угода та будь-які суперечки чи розбіжності (зокрема, суперечки чи
розбіжності, що виходять за межі угоди), які виникають через цю угоду чи у
зв’язку з нею чи її предметом чи складанням, підлягають правовому
регулюванню і тлумаченню згідно з законодавством Англії та Уельсу.

9.

ЮРИСДИКЦІЯ
Ви та ми безповоротно погоджуємося, що суди Англії та Уельсу повинні мати
невиключну юрисдикцію у вирішенні будь-яких суперечок чи розбіжностей
(зокрема, суперечок чи розбіжностей, що виходять за межі угоди), які
виникають через цю угоду чи у зв’язку з нею чи її предметом чи складанням.
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