Sayın Resim Kullanıcısı,
Sharp Fotoğraf Veritabanından (“Fotoğraf Veritabanı”) bir ya da daha fazla fotoğraf
kullanmakla ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Seçtiğiniz fotoğraf(lar)ı (“Fotoğraf(lar)”)
kullanma haklarınızı belirleyen koşullar aşağıdadır. Bu sayfanın alt tarafındaki “Kabul Et”
düğmesine tıkladığınızda bu koşulları kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.
1.

FOTOĞRAF(LAR)IN SAHİBİ
Fotoğrafların telif hakkı ve diğer tüm haklarına Sharp Electronics Europe (“biz”)
sahiptir. Bu durum her zaman için böyle kalacaktır ve Fotoğraf(lar)a, Fotoğraf(lar)da
yeni haklar oluşturan bir şey yapmanız halinde (bu yaptığınız bu koşulları ihlal etse
de etmese de), bu hakların tamamı hemen bize devredilmiş olur ve bu devri
resmileştirmek, onaylamak veya kayıt altına almak için gereken bütün adımları
atmanız gerekir.

2.

LİSANS VERİLMESİ
Bu koşullarda belirtilen sorumluluklarınıza daima uymanız koşuluyla ve iptal etme
hakkımız saklı kalmak üzere, size kabul et düğmesine tıklamanızdan başlayarak ihbar
göndermek suretiyle lisansı geri alışımıza kadar geçen süre için Fotoğraf(lar)ı tüm
dünyada aşağıda belirtilen ortam türlerinde ve aşağıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda kullanmanız için münhasır olmayan, iptal edilebilir bir lisans veriyoruz
(Lisanslı Haklar).

3.

-

Pazarlama materyalleri (broşürler, ilanlar, vs)

-

İnternet (web siteleri)

-

Basın ve Halkla İlişkiler

LİSANS SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI
Aşağıdakileri kabul etmektesiniz:
(a)

Fotoğraf(lar)ı hiçbir şekilde uyarlamayacak ya da değiştirmeyecek ya da
önceden izin almadan basılı kopyalarını çıkartmayacaksınız;

(b)

Lisanslı Hakları, Fotoğrafı müstehcen, karalayıcı hale getirecek ya da
üçüncü tarafların gizliliğini ya da Bölgedeki herhangi bir kanunu ihlal
edecek şekilde kullanmayacaksınız;

(c)

önceden yazılı onayımız olmaksızın Fotoğrafı, siz ya da Fotoğrafta görünen
başka kişiler herhangi bir ticari ürün ya da hizmeti ya da herhangi bir siyasi
partiyi ya da inancı destekliyormuş gibi değiştirmeyecek, uyarlamayacak,
kullanmayacak ya da konumlandırmayacaksınız;
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(d)

hiçbir üçüncü kişiye Fotoğraf(lar)ı kullanmaları için tayin etmeyecek, alt
lisans vermeyecek, alt sözleşmeyle görevlendirmeyecek ya da herhangi bir
şekilde izin ya da yetki vermeyeceksiniz; ve

(e)

bu anlaşmadaki taahhütleriniz ve mesuliyetlerinizin herhangi birisini ihlal
etmeniz ya da yerine getirememeniz halinde ortaya çıkacak tüm davalar,
işlemler, masraflar, hak talepleri ve uğranılacak tüm zararlara karşı bizi
tazmin edecek ve belirleyeceğimiz tazminatı ödeyeceksiniz.

4.

FOTOĞRAF VERİTABANININ KULLANILMASI

4.1

Fotoğraf Veritabanını tamamen kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman
güncelleyebilir ya da değiştirebiliriz. Bu değişiklikler, örneğin, ürünlerimizdeki
değişiklikleri, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını ve ticari önceliklerimizi yansıtmak
amacıyla yapılabilir.

4.2

Fotoğraf Veritabanı ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

4.3

Fotoğraf Veritabanının ya da içindeki herhangi bir içeriğin daima kullanılabilir ve
açık durumda olacağını garanti etmemekteyiz. Fotoğraf Veritabanını ticari ya da
operasyonel sebeplerden ötürü kısmen ya da tamamen askıya alabilir, geri çekebilir
ya da kısıtlayabiliriz.

4.4

Gotoğraf Veritabanındaki herhangi bir görüntünün güvenli olduğunun ya da bozukluk
veya virüs içermediğinin garantisini vermemekteyiz.

4.5

Fotoğraf(lar)ı kullanmak için bilgi teknolojileriniz, bilgisayar programlarınız ve
platformunuzu yapılandırmaktan kendiniz sorumlusunuz. Kendi virüs koruma
yazılımınızı kullanmanız gerekir.

4.6

Fotoğraf Veritabanındaki içerikler yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Fotoğraf
Veritabanındaki görüntüler ve bilgileri güncellemek için makul oranda gayret sarf
etsek de, Fotoğraf Veritabanındaki, Fotoğraf(lar) dahil ancak bunlarla sınırlı
kalmayan diğer içeriklerin doğru, tam veya güncel olduklarına dair açık ya da zımni
olarak hiçbir garanti vermemekte ya da beyanda bulunmamaktayız.

5.

KAYNAK GÖSTERME
Tüm fotoğraf kullanımlarınız ya da çoğaltımlarınızda "© [FOTOĞRAFIN
OLUŞTURULMA TARİHİ] [SAHİBİNİN ADI]" biçiminde bizi kaynak
göstereceksiniz. Kaynak Fotoğraf(lar)ın parametrelerine mümkün olduğunca yakın
bir yerde belirtilecek.
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6.

LİSANSIN İPTALİ
İstediğimiz zaman, istediğimiz sebeple (bu sebebin size bildirilecek olması gerekse
de) Fotoğraf(lar)ı kullanma hakkınızı geri alabiliriz. Size bu bildirimi yapmamızı
takiben Fotoğraf(lar)ın tüm kopyalarını hemen kaldıracak ve bunları
veritabanınızdan, bilgisayar sistemlerinizden, sabit disklerinizden ya da kayıtlı
oldukları her yerden kalıcı olarak silecek ve basılı kopyalarını da kalıcı olarak yok
edeceksiniz.

7.

DEVİR HAKKI
Biz bu anlaşma ile bize verilen bütün hakları üçüncü bir tarafa tayin etme ya da lisans
ile verme hakkına sahibiz. Siz bu anlaşma ile sahip olduğunuz hakları başkasına tayin
edemez ya da alt lisans ile veremezsiniz.

8.

GEÇERLİ KANUN
Bu anlaşma ya da bu anlaşmadan veya bu anlaşmanın konusundan veya tertibinden
kaynaklı veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan bütün ihtilaf ya da hak talepleri
(sözleşme dışı ihtilaflar ya da hak talepleri dahil) İngiltere ve Galler yasalarına göre
tatbik edilecek ve yorumlanacaktır.

9.

YARGI YETKİSİ
Siz ve biz, bu anlaşmadan veya bu anlaşmanın konusundan veya tertibinden kaynaklı
veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan bütün ihtilaf ya da hak taleplerinin
(sözleşme dışı ihtilaflar ya da hak talepleri dahil) görülmesinde İngiltere ve Galler
mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olduğunu gayri kabili rücu
olarak kabul ederiz.
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