Všeobecné obchodné podmienky
Používanie obrázkov a pohyblivých obrázkov (videí)
Všeobecné informácie

Spoločnosť Niederösterreich-Werbung GmbH (ďalej „NÖW‘‘) na svojom internetovom
portáli, ako aj na vyžiadanie, ponúka fotografie, obrazovú dokumentáciu a pohyblivé
obrázky (ďalej „obrazový materiál‘‘) na rôzne možnosti použitia. Obrazový materiál si
používatelia môžu elektronicky stiahnuť z internetového portálu alebo im bude
poskytnutý prostredníctvom dátového prenosu. Odber a použitie obrazového materiálu
sa uskutočňuje výlučne v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami
(ďalej „VOP‘‘), a to aj vtedy, keď sa prístup na tento internetový portál realizuje mimo
Rakúskej republiky. Používateľ zaškrtnutím poľa „Vyjadrujem súhlas s VOP‘‘ na
internetovom portáli, každopádne však použitím obrazového materiálu, vyjadruje svoj
súhlas s týmito VOP.
Práva týkajúce sa obrazového materiálu
Obrazový materiál je chránený autorskými právami a príbuznými právami. NÖW
pravidelne disponuje právami na použitie diela s ohľadom na obrazový materiál.
Spoločnosť NÖW je s ohľadom na obrazový materiál oprávnená udeliť tretím
subjektom neexkluzívne oprávnenie na použitie s cieľom spravodajstva (napr.
turistické spravodajstvo v komunikačných prostriedkoch) a propagáciu Dolného
Rakúska a jeho poskytovateľov služieb (napr. výletných cieľov, turistických prevádzok).
Z týchto práv je vyňaté postupovanie obrazového materiálu tretím subjektom s cieľom
výroby predajných tovarov (napr. kalendárov, pohľadníc).
Oprávnenie na použitie
Používateľ je oprávnený výlučne na použitie obrazového materiálu na účely
spravodajstva a propagácie Dolného Rakúska a jeho poskytovateľov služieb (napr.
výletných cieľov, turistických prevádzok). Použitie obrazového materiálu pre predajné
tovary (napr. kalendáre, pohľadnice, iné obchodné tovary) je vylúčené. Používanie
obrazového materiálu na propagáciu služieb, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb,
podlieha špeciálnemu povoleniu spoločnosti NÖW.
Použitím sa rozumie zverejňovanie a rozmnožovanie obrazového materiálu v
elektronickej a fotomechanickej podobe, napr. tlačením, reprodukciou, projekciou
alebo kopírovaním, používanie pri prezentáciách, ako aj každé iné použitie na
rozširovanie a verejné vystupovanie. Spracovanie materiálu zachovávajúce význam,
pokiaľ je to technicky nutné, je povolené. Použitím sa tiež rozumie použitie
obrazového materiálu ktorýmkoľvek médiom, zvlášť cez televíziu, káblový prenos,
satelit alebo internet.
Oprávnenie na použitie sa však udeľuje nanajvýš v tom rozsahu, v akom bolo
spoločnosti NÖW udelené autorom obrazového materiálu, resp. filmovým
producentom. To znamená zvlášť to, že sú pri používaní obrazového materiálu
zobrazené právne (napr. v súlade s autorskými právami, právami ochranných známok
alebo dizajnovým právom) chránené predmety alebo značky, ktoré musí používateľ

sám vyrobiť po dohode s príslušnou oprávnenou osobou.
Použitie nad rámec uvedeného alebo použitie na iné účely je zakázané. Používateľ s
ohľadom na obrazový materiál nezískava vlastnícke ani autorské práva, ani práva na
použitie diela tretími subjektmi. Používateľ nebude obrazový materiál používať na
znevažovanie Dolného Rakúska, spoločnosti NÖW ani propagáciu iných regiónov, ako
je Dolné Rakúsko. Pokiaľ to nie je výslovne dohodnuté, udeľuje sa oprávnenie na
použitie bezodplatne, neexkluzívne, neprenosne a platí na jednorazové použitie.
Postúpenie obrazového materiálu tretím subjektom je výslovne zakázané. Všetok
obrazový materiál musí odberateľ uchovávať dobre zabezpečený pred prístupom tretích
subjektov.
Trvanie oprávnenia na použitie
Oprávnenie na použitie fotografií sa udeľuje nanajvýš na jeden rok od ich odberu, v
prípade pohyblivých obrázkov (videí) na dĺžku trvania päť rokov. Archivácia na vlastné
účely alebo účely tretích subjektov nie je, s výnimkou povoleného použitia v rámci
novinového, resp. mediálneho archívu, dovolená.
Digitálny obrazový materiál, ako aj digitálne kópie analógového obrazového materiálu,
resp. analógové kópie digitálneho obrazového materiálu, sa musia po uplynutí
uvedených lehôt vymazať, resp. zlikvidovať zo všetkých pamäťových médií.
Spoločnosť NÖW si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne rozsah použitia alebo
oprávnenie na použitie obmedziť, úplne odobrať alebo zakázať ďalšie použitie
obrazového materiálu.
Právne následky porušenia oprávnenia na použitie
Použitie obrazového materiálu v rozpore s ustanoveniami VOP porušuje práva
spoločnosti NÖW, ako aj tretích osôb. Používateľ ručí za všetky škody vzniknuté z
nedovoleného použitia. Za nároky tretích osôb nesie zodpovednosť používateľ a voči
spoločnosti NÖW nebude uplatňovať žiadne nároky na náhradu škody a žaloby.
Používateľ sám ručí za splnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich z VOP aj vtedy, keď
obrazový materiál postúpil v rozpore s podmienkami tretím subjektom alebo
používateľ tretiemu subjektu v rozpore so svojimi zmluvnými záväzkami umožnil
prístup k obrazovému materiálu.
Záruka/obmedzenia záruky
Spoločnosť NÖW nepreberá žiadnu záruku za kvalitu ani obsahy obrazového
materiálu.
Aj pri použití obrazového materiálu používateľom v súlade s podmienkami nemožno
vylúčiť zásah do práv tretích subjektov, zvlášť do autorských a/alebo používateľských
a/alebo osobnostných práv. Spoločnosť NÖW v tejto súvislosti nepreberá žiadnu
záruku. Používateľ nebude voči spoločnosti NÖW za takéto nároky tretích subjektov
uplatňovať nároky na náhradu škodu ani žaloby.
Fotodokumentácia/kópia materiálu
Ako legenda pod obrázkom, resp. na vhodnom mieste sa musí uviesť spoločnosť NÖW
nasledujúcim spôsobom: Niederösterreich-Werbung

Ak je v rámci poskytnutého obrazového materiálu uvedené meno fotografa, je
používateľ povinný pri obrazovom materiáli uviesť nasledujúce:
Niederösterreich-Werbung/meno fotografa.
Uvedenie spoločnosti NÖW a fotografa pri príslušných obrázkoch musí byť
nespochybniteľná. Pre použitie pohyblivých obrázkov platia obdobným spôsobom
vyššie uvedené pokyny.
Spoločnosti NÖW bude bezodkladne po úspešnom zverejnení ako dôkaz použitia v
súlade s podmienkami bez vyžiadania a bezplatne zaslaná kópia materiálu.
Záverečné ustanovenia
V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto podmienok budú neúčinné alebo neplatné,
nebude to mať žiadny vplyv na platnosť zvyšných ustanovení. Na mieste neúčinných
alebo neplatných ustanovení bude uplatnená príslušná právna úprava podobného
hospodárskeho obsahu. To platí aj v prípade medzier v zmluve, ktoré si vyžadujú
doplnenie. Ústne vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú. Zmeny alebo doplnenia k
tejto zmluve sa musia vykonať v písomnej forme. To platí aj pre odchýlky od tejto
formálnej požiadavky.
Na túto zmluvu sa uplatňuje výlučne rakúske právo. V prípade akýchkoľvek sporov,
ktoré sa vzťahujú na túto zmluvu alebo jej porušenie, zrušenie alebo neplatnosť, sa
ustanovuje výlučná príslušnosť vecne príslušného súdu v meste St. Pölten. V prípade
žalôb voči konzumentovi platí všeobecná príslušnosť súdu konzumenta.
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