Mielas nuotraukos Naudotojau,
ačiū, kad domitės galimybe naudoti vieną ar daugiau nuotraukų iš „Sharp“ nuotraukų bazės
(„Nuotraukų bazės“). Toliau pateikiame sąlygas, kurios galioja, norint naudoti pasirinktą (tas) nuotrauką (-as) („Nuotrauką (-as)“). Spustelėdami „Sutinku“ mygtuką šio puslapio
apačioje, patvirtinate sutikimą su išdėstytomis sąlygomis.
1.

NUOTRAUKOS (-Ų) SAVININKAS
Nuotraukų autorių ir visų kitų teisių savininkas yra Sharp Electronics Europe
(„mes“). Šis faktas galioja visą laiką, ir jūs sutinkate, kad, jei ką nors darysite su
Nuotrauka (-omis), nepriklausomai nuo to, ar tai pažeidžia šias sąlygas, ar ne, dėl ko
atsirastų bet kokios naujos su Nuotraukomis susijusios teisės, tuomet šios teisės
automatiškai priskiriamos mums, ir jūs imsitės visų veiksmų, reikalingų teisių
priskyrimą patvirtinti ar įregistruoti.

2.

LICENCIJOS SUTEIKIMAS
Atsižvelgdami į tai, kad jūs visada laikysitės šiose sąlygose išdėstytų įsipareigojimų ir
mūsų teisės atšaukti jas, mes suteikiame jums neišimtinę licenciją su galimybe ją
atšaukti naudoti Nuotrauką (-as) nuo sutikimo mygtuko spragtelėjimo iki tol, kol mes
sustabdysime licenciją viešu pranešimu žemiau nurodytomis informavimo
priemonėmis dėl toliau nurodomų priežasčių (Licencijos teisės).

3.

-

Reklaminėje medžiagoje (brošiūrose, skrajutėse ir pan.)

-

Internete (internetinėse svetainėse)

-

Spaudoje ir viešuose pranešimuose

LICENCIJOS TURĖTOJO PAREIGOS
Jūs sutinkate, kad:
(a)

jums draudžiama kaip nors pritaikyti ar koreguoti Nuotrauką (-as) ar jas
spausdinti be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo;

(b)

jums draudžiama naudotis Licencijos teisėmis tokiu būdu, kuriuo jūsų
veiksmai ar nuotraukos būtų nepadorūs, šmeižikiški ar pažeistų trečiųjų
šalių privatumą ar bet kokias kitas teises ar bet kokius Teritorijoje
galiojančius įstatymus;

(c)

jums draudžiama be mūsų išankstinio leidimo koreguoti, pritaikyti ar
naudoti Nuotrauką taip, kad jūs ar bet kokie Nuotraukoje esantys asmenys
reklamuotų bet kokį komercinį produktą, paslaugas, bet kokią politinę
partiją ar įsitikinimus be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo;
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(d)

jums draudžiama pavesti, sublicencijuoti, sudaryti subrangos sutartis ar bet
kaip kitaip įgalioti ar leisti bet kokiai trečiajai šaliai naudoti Nuotrauką (-as)
bet kokiu tikslu; ir

(e)

jūs įsipareigojate visada atlyginti bet kokią žalą mums dėl bet kokių
veiksmų, procedūrų, išlaidų, ieškinių ar žalos, kurią mes patirtume ar
turėtume kompensuoti tuo atveju, jeigu jūs pažeistumėte ar nesilaikytumėte
bet kurių šioje sutartyje nurodomų nuostatų ir įsipareigojimų.

4.

NUOTRAUKŲ BAZĖS NAUDOJIMAS

4.1

Mes galime bet kuriuo metu savo nuožiūra atnaujinti ar koreguoti Nuotraukų bazę.
Tokie pakeitimai gali būti daromi tam, kad, pavyzdžiui, atspindėtų mūsų produktų
pakeitimus, mūsų vartotojų poreikius ir mūsų kompanijos prioritetus.

4.2

Nuotraukų baze galima naudotis nemokamai.

4.3

Mes negarantuojame, kad Nuotraukų bazė ar bet kuri jos turinio dalis bus visada
pasiekiama. Mes galime sustabdyti, nutraukti ar apriboti prieigą prie bet kurios
Nuotraukų bazės dalies dėl mūsų veiklos ar eksploatacijos sumetimų.

4.4

Mes negarantuojame, kad visos mūsų Nuotraukų bazėje esančios nuotraukos bus
saugios ir neturinčios klaidų ar virusų.

4.5

Atsakomybė dėl jūsų naudojamų informacinių technologijų, kompiuterinių programų
ir platformos konfigūravimo, kad galėtumėte naudoti bet kurias Nuotraukas, tenka
jums patiems. Jūs turite patys naudoti programinę įrangą apsaugai nuo virusų.

4.6

Nuotraukų bazėje esantis turinys yra pateikiamas tik bendrai informacijai. Nors mes
dedame dideles pastangas atnaujinti nuotraukas ir informaciją Nuotraukų bazėje, mes
negalime pareikšti, užtikrinti ar garantuoti, tiesiogiai ar netiesiogiai, kad Nuotraukų
bazės turinys, įskaitant, bet neapsiribojant Nuotrauka (-omis), yra tikslus, baigtinis ir
nepasenęs.

5.

AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA
Jūs privalote bet kur panaudodami ar atkurdami Nuotrauką pateikti autorių teisių
informaciją tokiu formatu: „© [NUOTRAUKOS SUKŪRIMO DATA]
[SAVININKO PAVADINIMAS]“. Ši informacija turi būti nurodyta kaip galima
arčiau Nuotraukos (-ų) parametrų.

6.

LICENCIJOS SUSTABDYMAS
Mes turime teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties (kurios neprivalome
jums paaiškinti) atšaukti jūsų teises naudoti Nuotrauką (-as). Gavę pranešimą apie tai,
turite nedelsdami nustoti naudoti Nuotrauką (-as) ir visas jos (jų) kopijas vaizdinėje
medžiagoje ir visam laikui ištrinti jas iš savo duomenų bazių, kompiuterinių sistemų,
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kietųjų diskų ar bet kokių kitų laikmenų, kuriose jos laikomos, taip pat visam laikui
sunaikinti bet kokias spausdintas jų versijas.
7.

PERLEIDIMO TEISĖ
Mes turime teisę perleisti visas mums šia sutartimi užtikrinamas teises ar suteikti
licenciją bet kokioms trečiosioms šalims. Jums draudžiama perleisti ar sublicencijuoti
savo teises pagal šią sutartį.

8.

TAIKOMA TEISĖ
Šiai sutarčiai ir bet kokiems ginčams ar ieškiniams (įskaitant nesutartinius ginčus ar
ieškinius), kylantiems ar susijusiems su ja, jos objektu ar sandara, taikomi ir
sprendimui naudojami Anglijoje ir Velse galiojantys teisės aktai.

9.

JURISDIKCIJA
Jūs ir mes neatšaukiamai sutinkame, kad Anglijos ir Velso teismai turi neišimtinę
jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus ar ieškinius (įskaitant nesutartinius ginčus ar
ieškinius), kylantiems ar susijusiems su šia sutartimi, jos objektu ar sandara.
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