Smlouva o umístění fotografií a jejich užití na internetových stránkách

Provozovatel internetových stránek
Metal Arsenal s.r.o., Poděbradova 1920, Lysá nad Labem 289 22, IČO 279 59 481
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129508
zastoupená jednatelem Ing. Romanem Mokošem
osoba odpovědná za provoz stránek: Ing. Čáp Miroslav, cap@metalarsenal.eu
(dále Provozovatel)

Autor
Jméno a příjmení
Sídlem
Rodné číslo

autor není plátcem DPH

(dále Autor)
I. Preambule
Tato smlouva upravuje podmínky umístění fotografií, grafických materiálů a textů Autorem na
internetové stránky Provozovatele (fotobanka Scenerie), jejich užívání Provozovatelem a prodeje
třetím osobám (Zákazníkům).
II. Předmět smlouvy
1. Autor prohlašuje, že je osobou výlučně oprávněnou užívat, nakládat a disponovat
s fotografiemi, grafickými materiály, které budou Autorem nebo jinou oprávněnou osobou
nahrány, umístěny na internetové stránky Provozovatele (dále stránky Scenerie) se záměrem
jejich využití třetími osobami (dále Zákazník).
2. Provozovatel nabízí na svých stránkách Scenerie fotografie nahrané Autorem za smluvních
obchodních podmínek prodeje, umístěných také na stránkách Scenerie.
3. Prodej fotografie je vždy podmíněn souhlasem Zákazníka s těmito obchodními podmínkami
vymezujícími způsob použití fotografií.
4. Provozovatel nabízí vždy fotografie s uvedením jména Autora a s údaji uvedenými Autorem u
dané fotografie. Za správnost vkládaných dat odpovídá Autor. Vkládané materiály nesmí být
v rozporu s dobrými mravy nebo jakkoliv poškozovat práva třetích osob. Provozovatel si
vyhrazuje právo odstranit ze stránek data nesplňující podmínky užívání stránek a upozornit
uživatele o porušování podmínek užívání stránek.
5. Autor po přihlášení ke svému uživatelskému účtu vkládá fotografie nahráním přímo do
databáze stránek Provozovatele. Autor k nahrané fotografii doplní povinné a nepovinné
údaje užívané při práci s fotobankou (povinné údaje - název fotografie, stát, region, kraj
téma, nepovinné údaje - popis fotografie, GPS)
6. Autor má přes svůj uživatelský účet unikátní přístup k již nahraným fotografiím (login a heslo)
a může údaje aktualizovat. Autor nemá právo fotografii z databáze smazat, může písemně (emailem) s uvedením čísla fotografie požádat Provozovatele o její vyřazení z databáze
nabízených fotografií. V případě žádosti o vyřazení fotografie je povinností Provozovatele

zajistit to, že fotografie nebude nabízena ve fotobance k dalšímu prodeji, s výjimkou
prokazatelného objednání fotografie Zákazníkem před datem doručení požadavku Autora na
vyřazení.
7. Autor nahrává fotografie do databáze v technické kvalitě umožňující jejich další využití, pokud
možno v plném rozlišení při zajištění minimálně 300 dpi. Autor má možnost již nahrané
fotografie nahrát do databanky znovu (zlepšení technické kvality apod.). V tomto případě je
původní soubor fotografie přehrán při zachování interního čísla fotografie.
8. Autor prohlašuje, že je oprávněn fotografie nahrané do databáze bez omezení a výhradně
užívat a nakládat s nimi. Autor nese plnou odpovědnost a je povinen uhradit škody vzniklé
Provozovateli nebo Zákazníkovi, vyjde-li najevo, že nedisponuje vlastnickými a uživatelskými
právy k jimi zakoupené fotografii nebo že jsou tato práva omezena, nebo jeho právo
neodpovídá způsobu poskytnutí námětu třetím osobám
9. Provozovatel přiděluje každé fotografii v závislosti na její obrazové a technické kvalit či
námětové vhodnosti, tzv. status (top foto, čekající na validaci, validované, zamítnuté)
určující, zda bude fotografie zařazena do nabídky fotobanky.
10. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout fotografie nabízené k prodeji Zákazníkům přes
fotobanku Scenerie, případně požadovat změnu údajů pořizovaných Autorem. V případě
zamítnutí vložené fotografie do nabídky fotobanky (nastaven status „zamítnuto“) je Autor
informován včetně sdělení důvodu zamítnutí.
11. Fotografie zamítnuté Provozovatelem nejsou z databáze smazány, ale jsou zobrazované
pouze na uživatelském profilu Autora, ke kterému má přístup pouze Autor a zástupce
Provozovatele pověřený administrací internetových stránek.
III. Výše provize Autora
1. Provozovatel se zavazuje uhradit Autorovi za jeho fotografie-náměty prodané třetí osobě
prostřednictvím Internetových stránek provizi ve výši 55% z fakturované kupní ceny
Zákazníkům z částky bez DPH.
2. Autor souhlasí s prodejem fotografií ve fotobance na stránkách Scenerie za ceny uvedené na
stránkách u nakupované fotografie, v závislosti na licenci a její velikosti objednané
Zákazníkem. Ceny jsou zde uváděné bez DPH.
3. Provozovatel je oprávněn podmínky prodeje aktualizovat a o této skutečnosti je povinen
Autora v předstihu informovat. V případě, že Autor nebude souhlasit s aktuálními
podmínkami prodeje, je povinen Provozovatele o svém nesouhlasu písemně informovat.
Do okamžiku přijetí nesouhlasu Autora je Provozovatel oprávněn realizovat prodeje
Zákazníkům za aktuálních podmínek uváděných na internetových stránkách.
4. Autor souhlasí s tím, že v případě oprávněných a Provozovatelem uznaných reklamací
Zákazníka k již prodaným fotografiím, kdy je Zákazníkovi vrácena uhrazená cena prodeje
z důvodu zejména nedostatečné technické kvality fotografie, nepřísluší Autorovi provize za
reklamovaný prodej. Autor souhlasí se snížením svého provizního účtu o tuto částku, příp.
s vrácením této provize Provozovateli.
5. Uživatel získává při registraci na internetové stránky svůj unikátní přístup do administračního
rozhraní, ve kterém spravuje své kontaktní údaje, sleduje finanční nároky za provize a výplaty
svých provizí za prodej fotografií Zákazníkům.
6. Provizní odměny jsou Provozovatelem na uživatelském účtu měsíčně aktualizovány (vždy
nejdéle do deseti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce) a jsou společně
s provizemi za užití fotografií při výrobě a prodej výrobků soustřeďovány na účtu uživatele.
Provize jsou uživateli vypláceny bezhotovostně odesláním na jeho bankovní účet uvedený na
profilu uživatele vždy po dosažení minimální částky 500,-Kč nebo nejdéle do konce
kalendářního roku (v případě nedosažení uvedeného limitu). Vyplácení provizí je prováděno
měsíčně vždy nejdéle do deseti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce. Uživatel
může požádat Provozovatele o vyplacení provize v mimořádném termínu.

IV. Užití fotografií třetími osobami
1. Provozovatel nabízí fotografie Zákazníkům k jejich užívání prostřednictvím internetové sítě
výhradně v elektronické podobě.
2. Podmínky pro užití fotografií Zákazníky jsou stanoveny v Obchodních podmínkách fotobanky
Scenerie. Podmínky jsou umístěné na internetových stránkách Provozovatele a prodej
fotografie z fotobanky je vždy podmíněn souhlasem Zákazníka s těmito podmínkami.
3. Provozovatel poskytuje dva druhy licenčních ujednání - základní a komerční.
Základní licenční ujednání přísluší licencím označeným XS, S, M, L a XL. Rozšířené licenční
ujednání se vztahuje k licenci označené XX.
4. Fotografie stahované z internetových stránek Scenerie podléhají licenčním ujednáním
uvedeným v Obchodních podmínkách fotobanky. Zákazník odsouhlasením těchto podmínek
mj. stvrzuje, že bude licenční ujednání plně respektovat a se staženými fotografiemi bude
nakládat pouze v rozsahu těchto licenčních ujednání.
5. Zákazník potvrzuje a souhlasí s tím, že předmětem licence je pouze prodej licence, oprávnění
k použití fotografie a že předmětem není prodej fotografie /grafické práce. Zákazník se
zakoupením licence nestává vlastníkem fotografie, ale může tuto využívat podle těchto
smluvních podmínek.
6. Zákazník získává zakoupením licence neexkluzivní, časově neomezené právo k použití,
množení a zobrazování fotografie pro osobní, vzdělávací nebo obchodní účely a potvrzuje
dodržování pravidel používání fotografie v rámci zakoupené licence.
7. Nákupem fotografie se základní licencí získává Zákazník právo prodávat nebo jinak
distribuovat fotografii pouze jako součást jiného produktu nebo jako součást práce podléhající
autorským právům. Produkt nesmí být přímým zdrojem dalšího obchodu za úplatu nebo za
účelem výdělku, nesmí být přímou podstatou prodávaného výrobku nebo díla. Zákazník nesmí
fotografii použít nebo distribuovat ve spojení s jakoukoliv grafickou šablonou nebo aplikací
určenou k prodeji.
8. Nákupem fotografie s komerční licencí získává Zákazník právo používat fotografii v rozsahu
základní licence s tím, že může fotografii použít, reprodukovat i za obchodním nebo
komerčním účelem, tzn. v reklamách, šablonách, na produktech určených k dalšímu prodeji za
úplatu, u kterých je fotografie přímou podstatou prodávaného výrobku nebo díla.
9. Zakoupená licence je nepřenosná na třetí osobu. Zákazník má právo poskytnout fotografii třetí
osobě pouze v případě, že je tato součástí výrobního nebo tvůrčího procesu nutného pro
realizaci produktu. Třetí osoba musí být seznámena s pravidly licence a nesmí využívat
fotografii pro své vlastní potřeby nebo potřeby jiných osob.
10. Zákazník je povinen při použití fotografie v internetovém prostředí a jiné elektronické podobě
dbát na ochranu autorských práv, především omezením možnosti dalšího šíření fotografie
nebo omezením velikosti rozlišení fotografie. Zákazník nesmí umisťovat fotografii na sociální
sítě.
11. Zákazník se zavazuje fotografii neumisťovat, neprodávat produkt nebo neposkytovat službu
způsobem umožňujícím získat třetí straně fotografii jako samostatný soubor.
12. Zákazník se zavazuje nepoužít fotografie způsobem poškozujícím oprávněné zájmy
fotografovaných osob nebo majitelů objektů, zejména způsobem hanlivým, pomlouvačným

nebo způsobem, který by byl zásahem do dalších práv či oprávněných zájmů Autora,
Provozovatele fotobanky či třetích osob. Za užití snímku v rozporu s tímto ustanovením
odpovídá uživatel.
13. Zákazník se zavazuje neprovádět ve fotografii žádné zásahy, které poškozují autorská práva
k fotografii.
14. Při redakčním použití fotografie umístí Zákazník k fotografii informaci: jméno autora/
www.scenerie.cz
V. Zabezpečení fotografií proti zneužití
1. Provozovatel se zavazuje zabezpečit ochranu vložených fotografií a dat před jejich zneužitím
organizací a strukturou dat, systémem ukládání a číslování vložených a zobrazovaných dat
(mj. díky unikátnímu hashtagu přiřazenému ke každé uložené, zobrazované a stahované
/prodávané fotografii) a chránit autorská práva uživatelů přímo na stránkách a licenčními
podmínkami fotobanky při jejich použití a prodeji.
VI. Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva může být ukončena písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, a to bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé
straně.
Po uplynutí výpovědní lhůty ztrácí Provozovatel právo užívat náměty Autora dle této
smlouvy.
3. V případě porušení povinností Autorem, zejména uvedených v odst. I, čl. 1, je Provozovatel
oprávněn vypovědět tuto smlouvu okamžitě.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Uživatel se zavazuje neposkytovat osobní data Autora třetím osobám a v maximální míře je
chránit před zneužitím. Autor se zavazuje chránit v přiměřené míře obchodní zájmy uživatele.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich svobodné a vážné vůle.
3. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Smlouva je platná a účinná ode dne podpisu. Smluvní strany souhlasí s platností smlouvy i při
zaslání smlouvy v elektronické podobě s využitím naskenovaného originálu smlouvy vč.
podpisů smluvních stran.
5. Pokud je některá část této smlouvy nebo podmínka neplatná, nezákonná nebo
nevymahatelná, ostatní podmínky této smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

V Lysé nad Labem, dne …………………

………………………………………………..
Provozovatel

V ………………………………….….., dne ……………………

……………………………………………………..
Autor

