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Szerződés (tulajdontárgy témakör)
A szerződést a tulajdon- illetve vagyontárgy tulajdonosa és azoknak a munkáknak a szerzője köti meg,
amelyekben ennek a vagyontárgynak a fényképét a szerző felhasználta. A tulajdonos alatt értendők mind természetes,
mind jogi személyek, valamint a tulajdonos képviselői és meghatalmazottjai, akiket a továbbiakban egységesen
Tulajdonosnak nevezünk. A Szerző alatt értendő mind maga a Szerző, mind a meghatalmazottjai, vállalkozásai,
jogutódjai, licenszbirtokosai, valamint olyan harmadik felek, akiket a Szerző jogosított fel, vagy a vele és a
képviselőivel fennálló szerződéses viszonynak megfelelő módon tevékenykednek, és akiket a továbbiakban egységesen
Szerzőnek nevezünk. A Termékek alatt értendők azok a média-fájlok, amelyekben szerepel a tulajdon- illetve
vagyongtárgyak fényképe, teljes egészében vagy részlegesen, valamint a származtatott fényképek, egyebek között
alakváltoztatott, eltorzított formában is, és amelyeket szöveges leírások, audio és/vagy video kísérő tartalmak, díszítő
elemek és egyéb effektusok kísérnek. Végezetül, a tulajdon- illetve vagyontárgyak, illetve azok felismerhető részének
vagy részeinek a fényképét, amely birtoklásának jogával, illetve amely birtokosának megnevezési jogával a jelen
szerződést aláíró, Tulajdonosnak nevezett fél rendelkezik, a továbbiakban Fényképnek nevezzük.
Az alább feltüntetett aláíró Tulajdonos, a szerződés előszavában megjelölt rendelkezéseknek megfelelően,
önkéntesen átadja a Szerzőnek a Fényképnek a Termékében való kizárólagos, határidő nélküli és végleges felhasználási
jogát.
A Tulajdonos ugyanakkor mentesíti a Szerzőt a saját részéről felmerülő bármiféle követelés alól, valamint
bármiféle olyan felelősség alól, amely a Fénykép átadási eljárásával kapcsolatban, és a Fényképnek a Szerző
Termékében való felhasználására vonatkozóan mind jelenleg, mind a jövőben felmerülhet.
A Tulajdonos megerősíti, hogy saját nevében, bármely féllel szembeni kötelezettség alá eső kötöttségtől vagy
korlátozástól mentesen jogosult a jelen Szerződés aláírására. A Tulajdonos megerősíti továbbá, hogy a Szerződés
keretében nem áll fenn vele szemben a Szerzőnek semmiféle, egyebek között rendezetlen financiális kötelezettsége,
sem jelenleg, sem a jövőben.
A Szerződést aláíró felek megerősítik, hogy az aláírásuk időpontjában hatályossá váló Szerződés minden
rendelkezését átolvasták és azokkal egyetértenek.
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