
Podmínky používání internetových stránek Scenerie 

Provozovatel

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. Roman Mokoš, mokos@metalarsenal.eu 

I. Přístup na internetové stránky

1. Přístup na internetové stránky (dále „Stránky“) i jejich prohlížení jsou bezplatné.

2.  Provozovatel poskytuje registrovaným uživatelům rozšířené funkce, nedostupné 
neregistrovaným uživatelům.

3.  Uživatel získává při registraci svůj unikátní přístup do administračního rozhraní (login a heslo), 
ve kterém spravuje své kontaktní údaje, sleduje stav a průběh svých objednávek kreditů pro 
nákup fotografií, finančních nároků a plateb plynoucích s uzavřených Licenčních smluv k prodeji 
ve fotobance a licencí k využívání svých námětů při výrobě a prodeji výrobků Scenerie.

4. Provozovatel je oprávněn prodávat třetím osobám-Zákazníkům fotografie registrovaných 
autorů, kteří mají s Provozovatelem uzavřenou smlouvu o umístění fotografií a jejich použití na 
internetových stránkách umístěné do fotobanky. Prodej třetím osobám se řídí pravidly 
uvedenými v čl.III V těchto podmínek.

II. Podmínky užívání registrace

1. Registrovaní uživatelé jsou oprávněni vkládat na stránky fotografie, texty a další materiály. 

2. Uživatelé odpovídají za správnost vkládaných dat. Vkládané materiály nesmí být v rozporu 
s dobrými mravy nebo jakkoliv poškozovat práva třetích osob. Provozovatel si vyhrazuje právo 
data nesplňující tyto podmínky ze stránek odstranit a upozornit uživatele na porušování 
podmínek užívání stránek. V případě opakovaného porušení podmínek je Provozovatel 
oprávněn uživateli zrušit registraci a jeho uživatelský účet.  

3.  Uživatel odpovídá za správnost údajů uvedených při registraci a jejich aktualizaci. Za případné 
přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nesprávných údajů nenese Provozovatel 
odpovědnost.

4. Provozovatel informace a data uvedené na internetových stránkách průběžně kontroluje a 
aktualizuje, avšak nepřebírá záruku za aktuálnost, správnost a úplnost údajů poskytovaných 
uživateli stránek. 

5.  Provozovatel nepřebírá záruku za internetové stránky, na které ze stránek směřují hypertextové
odkazy. Propojení probíhá na vlastní nebezpečí uživatelů. Provozovatel není zodpovědný za 
obsah stránek, na které se uživatel po takto uskutečněném propojení dostane.
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6.  Provozovatel se zavazuje zabezpečit ochranu vložených fotografií a dat před jejich zneužitím a 
chránit autorská práva uživatelů přímo na stránkách a licenčními podmínkami fotobanky při 
jejich použití a prodeji.

7. Obsah a struktura internetových stránek  jsou chráněny autorským právem. Šíření informací 
nebo dat, zvláště používání textů, jejich částí nebo obrazového materiálu podléhá předchozímu 
schválení Provozovatele stránek.

III. Podmínky prodeje fotografií - užití fotografií třetími osobami
1. Provozovatel nabízí fotografie umístěné ve fotobance Scenerie třetím osobám-Zákazníkům 

k jejich užívání prostřednictvím internetové sítě výhradně v elektronické podobě.

2. Provozovatel poskytuje dva druhy licenčních ujednání - základní a rozšířené (komerční). 

      Základní licenční ujednání přísluší licencím označeným XS, S, M, L a XL. Rozšířené licenční 
ujednání se vztahuje k licenci označené XX.

3. Fotografie stahované z internetových stránek Scenerie podléhají licenčním ujednáním uvedeným
v těchto podmínkách. V případě prodeje fotografií Zákazníkům mimo prostředí fotobanky je se 
zákazníkem uzavřena smlouva, zavazující Zákazníka k dodržování ochrany autorských práv 
autora v rozsahu těchto podmínek. Zákazník odsouhlasením těchto podmínek mj. stvrzuje, že 
bude licenční ujednání plně respektovat a se staženými fotografiemi bude nakládat pouze 
v rozsahu těchto licenčních ujednání. 

4. 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.

5. 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.

6. 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 dalšímu 
prodeji.

7. Nákupem fotografie s rozšířenou 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. 

8. 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.
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9. 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 fotografie na sociální sítě.

10.Zákazník se zavazuje fotografii neumisťovat, neprodávat produkt nebo neposkytovat službu 
způsobem umožňujícím získat třetí straně fotografii jako samostatný soubor.

11.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 Zákazník.

12.Zákazník se zavazuje neprovádět ve fotografii zásahy, které poškozují autorská práva k fotografii.

13.Při redakčním použití fotografie umístí Zákazník k fotografii informaci:

     jméno autora - www.scenerie.cz 

IV. Ochrana osobních údajů

1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se 
zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků. Kupující uzavřením 
smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi a to až do doby
písemného nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu. Osobní údaje je 
možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně 
zabezpečeny proti zneužití, nebudou předány žádné další osobě s výjimkou dopravců.

3. Uvedením svého emailu při registraci na stránkách Scenerie uživatel souhlasí se zasíláním 
informací od Provozovatele.

4. Registrací na stránkách www.scenerie.cz uděluje registrovaná osoba jednoznačný souhlas s těmito 
podmínkami.

V Lysé nad Labem

Verze: v3_0_08022017
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