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Hyvä kuvien käyttäjä, 
 
Kiitos kiinnostuksestasi käyttää yhtä tai useampaa Sharpin Valokuvatietokannassa 
("Valokuvatietokanta") saatavilla olevaa valokuvaa. Esitämme tässä ehdot, joiden perusteella 
olet oikeutettu käyttämään valitsemaasi valokuvaa/valokuvia ("Valokuva/valokuvat"). 
Napsauttamalla "Hyväksy"-painiketta tämän sivun alareunassa vahvistat hyväksyväsi nämä 
ehdot. 

1. VALOKUVAN/KUVIEN OMISTAJA 

Valokuvien tekijänoikeuksien ja kaikkien muiden oikeuksien omistaja on Sharp 
Electronics Europe ("me" tai "meille"). Tämä on voimassa aina ja hyväksyt, että jos 
teet Valokuvalle/valokuville mitään sellaista, olipa se näiden ehtojen mukaista tai 
niitä rikkovaa, joka luo uusia oikeuksia Valokuville, niin sellaiset oikeudet siirtyvät 
meille täysimääräisinä välittömästi, ja sinä ryhdyt kaikkiin toimiin, jotka ovat 
välttämättömiä sen toteuttamiseksi, vahvistamiseksi tai tallentamiseksi. 

2. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN 

Edellyttäen, että aina noudatat näissä ehdoissa määriteltyjä velvollisuuksiasi, ja 
huomioiden peruutusoikeutemme, takaamme täten sinulle ei-yksinoikeudellisen, 
peruutettavissa olevan lisenssin käyttää Valokuvaa/valokuvia siitä alkaen, kun 
napsautat Hyväksy, siihen saakka, kun peruutamme tämän lisenssin ilmoittamalla 
sinulle maailmanlaajuisesti, seuraavissa medioissa ja alla mainituissa tarkoituksissa 
(Lisensoidut oikeudet). 

- Markkinointimateriaalit (esitteet, flyerit, jne.) 

- Verkkomateriaalit (web-sivustot) 

- Media & PR 

3. LISENSSINHALTIJAN VELVOITTEET 

Hyväksyt täten, että: 

(a) et millään tavalla muokkaa tai muuta Valokuvaa/valokuvia tai luo 
paperikopioita mistään niistä ilman meidän etukäteen antamaamme 
kirjallista lupaa; 

(b) et millään tavalla käytä Lisensoituja oikeuksiasi niin, että Kuva olisi tai siitä 
tulisi säädytön, herjaava, yksityisyyttä tai minkään kolmannen osapuolen 
mitään muita oikeuksia tai Alueen lakia rikkova; 

(c) et ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumustamme muuta, sovita, 
käytä tai sijoita Valokuvaa niin, että se ehdottaa, että sinä tai kukaan 
Valokuvassa esiintyvä henkilö suosittelee mitään kaupallista tuotetta tai 
palvelua tai mitään poliittista puoluetta tai uskomusta ilman etukäteen 
antamaamme kirjallista suostumusta;  
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(d) et siirrä, alilisensioi, tee alihankintasopimusta tai millään tavalla valtuuta tai 
salli minkään kolmannen osapuolen käyttää Valokuvaa/valokuvia 
mihinkään tarkoitukseen; ja 

(e) suojaat meidät ja pidät meidät aina suojattuna kaikkia toimia, maksuja, 
kustannuksia, vaatimuksia ja vahinkoja vastaan, mitä meitä kohtaan tai 
vastaan voi tulla ja meidän sopimiemme korvauksien suhteen, jotka 
aiheutuvat sinun tai tämän sopimuksen takuiden ja toimien rikkomisesta tai 
noudattamatta jättämisestä. 

4. VALOKUVATIETOKANNAN KÄYTTÖ 

4.1 Voimme oman, yksinomaisen harkintamme perusteella ajoittain muuttaa 
Valokuvatietokantaa. Sellaiset muutokset voivat esimerkiksi kuvastaa muutoksia 
tuotteissamme, käyttäjiemme tarpeissa tai liiketoiminnan prioriteeteissa. 

4.2 Valokuvatietokanta on käytettävissä ilmaiseksi. 

4.3 Emme takaa, että Valokuvatietokanta tai mikään sen sisältö olisi aina ja 
keskeytyksettä käytettävissä. Saatamme keskeyttää tai estää tai rajoittaa 
Valokuvatietokannan sisällön käyttöä kokonaan tai osittain liiketoiminnallisista ja 
toiminnallisista syistä.  

4.4 Emme takaa, että mikään Valokuvatietokannan kuva on turvallinen eikä sisällä 
virheitä tai viruksia. 

4.5 Olet vastuussa omien tietojenkäsittelylaitteittesi, ohjelmistojesi ja alustojesi 
määrittämisestä niin, että voit käyttää mitään Valokuvaa/valokuvia. Sinun täytyy 
käyttää omaa virustorjuntaohjelmistoasi. 

4.6 Valokuvatietokannan sisältö tarjotaan vain yleiseen informaatiokäyttöön. Vaikka 
käytämme kohtuullisia keinoja päivittääksemme Valokuvatietokannassa olevia kuvia 
ja tietoja, emme anna mitään lausuntoja, takuita tai vakuutuksia, suoria eikä 
epäsuoria, siitä, että Valokuvatietokannan sisältö, mukaan lukien mutta rajoittumatta, 
Valokuvaan/valokuviin, olisi tarkka, täydellinen tai ajan tasalla. 

5. OIKEUDET 

Myönnät meille oikeuden kaikkeen Valokuvan käyttöön ja jäljentämiseen muodossa 
"© [VALOKUVAN LUONTIPÄIVÄ] [OMISTAJAN NIMI]" niin, että kyseinen 
oikeudenomistusmerkintä sijoitetaan mahdollisimman lähelle Valokuvan/valokuvien 
parametritietoja. 

6. LISENSSIN PERUUTTAMINEN 

Saatamme milloin tahansa ja mistä tahansa syystä (vaikkakin sellaista syytä ei tarvitse 
ilmoittaa sinulle) peruuttaa oikeutesi käyttää Valokuvaa/valokuvia. Välittömästi 
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sellaisen ilmoituksen saadessasi poistat näkyvistä kaikki Valokuvan/valokuvien 
kopiot ja poistat ne pysyvästi tietokannoistasi, tietokonejärjestelmistäsi, 
kiintolevyiltäsi ja kaikkialta muualta, minne ne on voitu tallentaa, ja lisäksi tuhoat 
pysyvästi kaikki mahdolliset paperikopiot. 

7. SIIRTO-OIKEUS 

Meillä on oikeus siirtää tai lisensoida kaikki tämän sopimuksen meille takaamat 
oikeudet kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tai 
alilisensioida tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiasi. 

8. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Tämä kirjesopimus ja kaikki erimielisyydet ja vaatimukset (sisältäen ei-
sopimusoikeudelliset erimielisyydet), jotka johtuvat siitä tai siihen liittyen tai sen 
sisällöstä tai muotoilusta, ovat ja niitä tulkitaan Englannin ja Walesin lainsäädännön 
alaisena. 

9. OIKEUDENKÄYTTÖALUE 

Sinä ja me peruuttamattomasti sovimme, että Englannin ja Walesin tuomioistuimilla 
on ei-yksinomainen tuomiovalta minkä tahansa erimielisyyden tai vaatimuksen 
(sisältäen ei-sopimusoikeudelliset erimielisyydet tai vaatimukset) tästä sopimuksesta, 
sen sisällöstä tai muotoilusta johtuvan tai niihin liittyvän, ratkaisussa. 
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