Všeobecné obchodní podmínky
Používání fotografických snímků a pohyblivých obrazů
(videí)
Všeobecně
Turistická centrála Niederösterreich-Werbung GmbH (dále jen „NÖW‘‘) nabízí na
svém internetovém portále a rovněž na vyžádání k užití fotografie a obrazové záznamy
i pohyblivé obrazy (dále jen „obrazový materiál‘‘). Obrazový materiál mohou uživatelé
získat elektronickou cestou stažením z internetového portálu anebo je možné tento
materiál poskytnout k dispozici datovým přenosem.
Převzetí a použití obrazového materiálu se řídí výlučně těmito Všeobecnými
obchodními podmínkami (dále jen „VOB‘‘), a to i v případě, pokud se přístup na
internetový portál uskutečňuje mimo území Rakouské republiky.
Uživatel vyslovuje na internetovém portále zatrhnutím příslušného políčka svůj
„Souhlas s VOB‘‘, v každém případě dává svůj souhlas s těmito VOB použitím
obrazového materiálu.
Práva k obrazovému materiálu
Obrazový materiál je chráněn autorským právem a podléhá právní ochraně tvůrčího
díla. Turistická centrála NÖW pravidelně získává užívací práva k dílu týkající se
obrazového materiálu. NÖW je ohledně obrazového materiálu oprávněna udělit třetím
osobám souhlas k nevýhradnímu užití za účelem zpravodajství (např. zpravodajství z
cestovního ruchu ve sdělovacích prostředcích) a za účelem propagace země Dolní
Rakousko a dolnorakouských poskytovatelů služeb (např. výletní cíle, turistická
zařízení). Toto neplatí pro předávání obrazového materiálu třetím osobám pro výrobu
prodejního zboží (např. kalendáře, pohlednice).
Souhlas k užití
Uživatel je oprávněn výlučně k užití obrazového materiálu pro zpravodajství a
propagaci země Dolní Rakousko a dolnorakouských poskytovatelů služeb (např.
výletní cíle, turistická zařízení). Použití obrazového materiálu pro prodejní zboží (např.
kalendáře, pohlednice, jiné obchodní zboží) je vyloučeno. Pro použití obrazového
materiálu za účelem propagace služeb, jež poskytují příslušní poskytovatelé služeb, je
nutný zvláštní souhlas NÖW.
Užívání je zveřejňování nebo rozmnožování obrazového materiálu v elektronické nebo
fotomechanické podobě, například tiskem, reprodukcí, projekcí nebo kopírováním,
použitím při prezentaci nebo jakýkoliv jiný druh šíření a sdělování veřejnosti.
Zpracování se zachováním smyslu, pokud je to z technického hlediska nutné, je při
tom přípustné. Jako užívání platí také použití obrazového materiálu přes jakékoliv
médium, především přenosem přes televizi, kabel, satelit nebo internet.
Souhlas k užití se ale uděluje nejvýše v takovém rozsahu, jaký získala turistická
centrála NÖW od autora fotografie nebo producenta filmu. To především znamená, že
při použití obrazového materiálu, na kterém jsou uvedeny předměty nebo znaky
chráněné zvláštním právem (například podle autorského práva, práva týkajícího se

ochranných známek, průmyslových vzorů), se musí uživatel sám dohodnout s
příslušnou oprávněnou osobou.
Užití nad tento rámec nebo užití za jiným účelem je zakázáno. Uživatel nenabývá
žádná vlastnická ani autorská práva nebo užívací práva k dílu v souvislosti s
obrazovým materiálem. Uživatel nepoužije obrazový materiál za účelem způsobení
újmy na pověsti země Dolní Rakousko, turistické centrály NÖW ani za účelem
propagace jiných regionů než dolnorakouských.
Pokud není výslovně dohodnuto jinak, je souhlas k užití bezplatný, není výhradní, není
přenositelný a platí pro jednorázové užití. Předání obrazového materiálů třetí osobě je
výslovně zakázáno. Objednatel je povinen každý obrazový materiál bezpečně chránit
před přístupem třetích osob.
Doba platnosti souhlasu k užití
Souhlas k užití fotografií se poskytuje na dobu maximálně jednoho roku od převzetí
fotografie, pro pohyblivé obrazy (videa) na dobu pěti let. Archivace pro vlastní účely
nebo účely třetích osob není dovolena --- s výhradou přípustného použití v rámci
archivu časopisů nebo médií.
Digitální obrazový materiál stejně jako digitální kopie obdobného obrazového
materiálu, příp. analogické kopie digitálního obrazového materiálu se musí po
uplynutí uvedených lhůt smazat nebo zničit ve všech paměťových médiích.
NÖW si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně omezit užití nebo odebrat souhlas k
užití a zakázat další používání obrazového materiálu.
Právní následky porušení podmínek užití
Použití obrazového materiálu v rozporu s ustanoveními VOB porušuje práva turistické
centrály NÖW a případně také třetích osob. Uživatel odpovídá za veškeré škody
vzniklé z nepovoleného užití. Nároky třetích osob nese uživatel a nesmí po turistické
centrále NÖW požadovat náhradu škody ani ji žalovat.
Uživatel sám odpovídá za splnění veškerých závazků z VOB i v případě, kdy byl
obrazový materiál v rozporu s dohodou předán třetí osobě anebo kdy uživatel umožnil
třetí osobě při porušení svých smluvních povinností přístup na obrazový materiál.
Ručení/omezení odpovědnosti
Turistická centrála NÖW nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za kvalitu nebo obsah
obrazového materiálu.
Také při užití obrazového materiálu uživatelem dle dohody nelze vyloučit zásah do
práv třetích osob, především do autorských a/nebo užívacích práv a/nebo
osobnostních práv. Společnost NÖW nepřebírá v této souvislosti žádnou odpovědnost
jakékoliv povahy. Uživatel zajistí, aby společnost NÖW nemusela platit náhradu škody
a nemohla být žalována kvůli takovýmto nárokům třetích osob.
Původ snímků/exemplář publikace
Jako popisek pod snímkem nebo na vhodném místě se uvede turistická centrála NÖW
takto:
Niederösterreich-Werbung

Jestliže je obrazový materiál poskytnut s uvedením jména fotografa, je uživatel povinen
uvést na obrazovém materiálu jmenovitě: Niederösterreich-Werbung/jméno
fotografa.
Nesmí vyvstat žádné pochybnosti ohledně přiřazení turistické centrály NÖW a
fotografa k příslušné fotografii. Pro použití pohyblivých obrazů platí výše uvedené
podmínky obdobně.
NÖW obdrží bezprostředně po zveřejnění bez vyzvání a zdarma jeden exemplář
publikace jako doklad o užití dle dohody.
Závěrečná ustanovení
Jestliže by některé ustanovení této dohody bylo neúčinné nebo neplatné, není tímto
dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné nebo neplatné ustanovení se nahradí
takovým ustanovením, které odpovídá hospodářskému obsahu. Totéž platí také pro
doplnění mezer ve smlouvě. Vedlejší ústní ujednání k této smlouvě nebyla učiněna.
Změny nebo doplnění k této smlouvě musí být učiněny písemně. To platí také pro
zřeknutí se tohoto požadavku na formu.
Tato smlouva se řídí výhradně rakouským právem. Pro všechny spory vyplývající z této
smlouvy nebo vztahující se k jejímu porušení, zrušení nebo neplatnosti je výhradním
místem soudní příslušnosti věcně příslušný soud pro St. Pölten. Pro žaloby vůči
spotřebiteli platí místo soudní příslušnosti spotřebitele.
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