
Licence na zpracování podobizny, fotografií nebo příspěvků

Jsme rádi, že se chcete připojit k týmu SFD.

Abychom mohli zahájit spolupráci v rámci týmu SFD, je třeba splnit níže uvedené
podmínky. Pokud nedojde ke spolupráci, nebudeme oprávněni zpracovávat vaši
podobiznu, fotografie ani příspěvky.

Abychom mohli na našich stránkách prezentovat vaši podobiznu, stejně jako vaše
fotografie nebo příspěvek, na kterém jsou naše produkty, musíme si být jisti, že s tím
souhlasíte a že nám udělujete právo je používat (licence), stejně jako si musíme být
jisti, že fotografie a příspěvky jsou vaše a nikdo jiný nebude mít námitky, že jste nám
je dovolili používat.
Od naší spolupráce můžete kdykoliv odstoupit a odvolat souhlas s používáním vaší
podobizny.

LICENCE

DEFINICE

Nabyvatel licence – SFD S.A. se sídlem v ul. Głogowska 41, 45-315 Opolí, Polsko, DIČ:
754 302 22 22, IČ: 160360680, KRS: 0000373427, se základním kapitálem 4 549 091,00
PLN (splacen v plné výši), jehož registrační spisy jsou vedeny u Okresního soudu v Opolí,
VIII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku,
Poskytovatel licence – osoba, která se připojila k týmu SFD, má plnou právní způsobilost,
sdílela prostřednictvím svého účtu na Instagramu či Facebooku fotografii nebo příspěvek s
produktem SFD, ke kterému má majetková autorská práva, a může udělit licenci k jejich
použití a povolila SFD jejich zpracování.
Fotografie nebo příspěvky – fotografie nebo příspěvky s produktem SFD, které
Poskytovatel licence sdílel prostřednictvím svého účtu na Instagramu či Facebooku a ke
kterým má majetková autorská práva.

§ 1 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ VAŠICH FOTOGRAFIÍ NEBO PŘÍSPĚVKŮ
1. Poskytovatel licence uděluje Nabyvateli licence nevýhradní, bezplatnou licenci, bez

časového a územního omezení, k použití fotografie nebo příspěvku, včetně publikování
pro marketingové nebo propagační a reklamní účely na internetových stránkách patřících
SFD, v rámci sociálních sítí (Facebook, Instagram), ve všech oblastech použití známých
v okamžiku udělení licence:
a) v oblasti záznamu a reprodukce vcelku nebo zčásti – vytváření kopií pomocí určené

techniky, včetně reprografické techniky, magnetického záznamu, digitální a
multimediální technologie, bez ohledu na standard, systém, formát, na jakémkoliv
nosiči, včetně zejména záznamu a reprodukce v jakémkoliv množství a formě;

b) v oblasti šíření fotografie nebo příspěvku vcelku nebo zčásti jiným způsobem, než je
uvedeno výše v písm. a – veřejné přehrávání, vysílání a opětovné vysílání, jakož i
veřejné sdílení fotografie nebo příspěvku takovým způsobem, aby k nim měl každý
přístup na místě a v čase, který si sám zvolí;

c) použití fotografie nebo příspěvku k reklamním, propagačním a informačním účelům
společnosti SFD a jejich produktů bez omezení, včetně direct mailingu, internetu



(včetně internetových stránek patřících společnosti SFD, v rámci sociálních sítí
(Facebook, Instagram));

d) nahrávání fotografie nebo příspěvku vcelku nebo zčásti do teleinformatických,
telekomunikačních, počítačových sítí, včetně sítě internet a dalších sítí, bez omezení;
vkládání fotografie nebo příspěvku vcelku nebo zčásti do paměti počítačů a
zpracování v paměti počítačů, bez omezení;

e) provádění úprav, zkracování, rozkládání, tvoření koláží nebo mozaik s použitím
fotografie nebo příspěvku a jeho prvků, které se skládají z mnoha fotografií nebo
příspěvků od různých autorů, a šíření fotografie nebo příspěvku na jakémkoliv nosiči.

2. Během doby platnosti licence společnost SFD při plnění povinnosti označit autorství
vyplývající z čl. 16 bod 2 zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a
souvisejících právech označí fotografii nebo příspěvek uvedením uživatelského jména
Poskytovatele licence použitého během udělení licence k dané fotografii nebo příspěvku
prostřednictvím:
a) Facebooku – v případě fotografie nebo příspěvku, pro který byla licence udělena

prostřednictvím portálu Facebook; nebo
a) Instagramu – v případě fotografie nebo příspěvku, pro který byla licence udělena

prostřednictvím portálu Instagram.
3. Poskytovatel licence se po dobu platnosti licence zavazuje vůči Nabyvateli licence zdržet

se uplatňování osobních autorských práv a autorského dozoru nad fotografií nebo
příspěvkem.

4. Nabyvatel licence není povinen zveřejnit fotografii nebo příspěvek a odmítnutí šíření
nevyžaduje žádné odůvodnění. Nabyvatel licence nebude zveřejňovat zejména fotografie
nebo příspěvky, u kterých existují podezření, že mohou být v rozporu s platnými právními
předpisy, zejména mohou porušovat osobní práva nebo jiná práva třetích osob.

5. Poskytovatel licence se zavazuje, že po dobu platnosti licence nebudou fotografie nebo
příspěvky, které používá Nabyvatel licence na základě této licence, převedeny na třetí
osoby.

6. Poskytovatel licence nese odpovědnost za porušení práv třetích osob v souvislosti s
udělením licence nebo používáním fotografie nebo příspěvku, zejména za porušení
autorských práv k fotografii nebo příspěvku nebo práva k podobizně třetích osob.
Poskytovatel licence se zavazuje zbavit Nabyvatele licence povinnosti poskytovat ve
prospěch třetích osob jakékoliv služby související s porušením autorských práv nebo
porušením práv k podobizně třetích osob a pokrýt nároky těchto třetích osob v jejich plné
výši na každou žádost Nabyvatele licence.

7. Licence uvedená v odst. 1 výše se uděluje na dobu neurčitou. Každá ze Stran je
oprávněna vypovědět licenci s třicetidenní výpovědní lhůtou.

8. Vypovězení licence Poskytovatelem licence může nastat zejména zasláním soukromé
zprávy na e-mail fame@sfd.pl. Poskytovatel licence v obsahu zprávy označuje fotografii
nebo příspěvek, pro který chce licenci vypovědět. V případě neoznačení v obsahu zprávy
fotografie nebo příspěvku se předpokládá, že dochází k vypovězení ve vztahu ke všem
fotografiím nebo příspěvkům, ke kterým Poskytovatel licence udělil licenci.

9. Vypovězení licence Poskytovatelem licence se rovná odvolání jeho souhlasu s
používáním jeho podobizny nebo podobizny třetích osob, ke kterým byl oprávněn vyjádřit
souhlas se sdílením fotografie nebo příspěvku. Aby se předešlo
pochybnostem, vypovězení licence se nevztahuje na používání fotografie nebo příspěvku



v době platnosti licence (nefunguje zpětně).
10. Nabyvatel licence si vyhrazuje právo na vypovězení licence v případě výskytu důležitých
organizačních, ekonomických nebo právních důvodů, zejména v případě:

a) změny právních předpisů ovlivňujících vzájemná práva a povinnosti nebo změnu
výkladu výše uvedených právních předpisů v důsledku soudních rozsudků, rozhodnutí,
posudků nebo doporučení úřadů nebo orgánů příslušných v dané oblasti,
b) změny způsobu výkonu licence z technických nebo technologických důvodů,
c) přerušení používání fotografie nebo příspěvku Nabyvatelem licence.

11. Vypovězení licence může být Nabyvatelem licence provedeno zasláním zprávy
informující o vypovězení Licence na e-mailovou adresu Poskytovatele licence.

§ 2. POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ PODOBIZNY
1. Poskytovatel licence udělením Licence prohlašuje, že:
a) souhlasí s bezplatným šířením a používáním jeho podobizny sdílené na fotografii

nebo v příspěvku společností SFD po dobu platnosti licence v oblastech použití a v
rozsahu uvedeném v § 1 odst. 1,

b) třetí osoby, jejichž podobizna je součástí fotografie nebo příspěvku, souhlasily s
bezplatným šířením podobizny třetích osob sdílené na fotografii společností SFD po
dobu platnosti Licence v oblastech použití a v rozsahu uvedeném v § 1 odst. 1;
Poskytovatel licence se zavazuje, že takový souhlas prokáže v písemné formě na
každou žádost společnosti SFD nebo prokáže, že je zákonným zástupcem (např.
rodičem nebo právním zástupcem) osoby, jejíž podobizna je sdílena v rámci Děl,

c) použití podobizny osob uvedených v písm. b neporušuje práva Poskytovatele licence
ani třetích osob ani práva dalších třetích osob, zejména autorská práva (majetková
nebo osobní) a osobní práva.


