Podmínky používání portálu REGIONPHOTO.COM

1. Úvodní ustanovení
1.1.
Tyto uživatelské podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a
Provozovatele
a
Uživatele
portálu
umístěného
na
internetových
www.regionphoto.com a s ním souvisejících služeb (dále jen “Portál“).

povinnosti
stránkách

1.2.
Provozovatelem Portálu a souvisejících služeb je společnost AURINKO GROUP, s.r.o., IČ:
28648765, DIČ: CZ28648765, sídlem Štramberská 378, 74221 KOPŘIVNICE, zapsaná v
obchodním rejstříku při Krajském soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 36814, jež byla
založena podle práva České republiky. Podněty a dotazy je možno Provozovateli zasílat
prostřednictvím formuláře umístěného na Portálu.
1.3.
Předmětem činnosti portálu je poskytování zprostředkování prodeje autorských práv
fotografií registrovaných fotografů (právnických i fyzických osob) v podobě JPG souboru.
Tyto JPG soubory jsou použity v návazné nabídce fotografií, obrazů, plakátů, reklamy.
Všechny soubory JPG mají jasnou vazbu na regiony. Konečným cílem je systém
bezplatných informací navázaný na systém prodeje v rámci regionální územní struktury
struktury.
1.4.
Uživatelem je každá fyzická osoba a právnická osoba, která má zájem využívat služeb
Portálu, k jejich využívání je dostatečně psychicky vyspělá a zaregistruje se stanoveným
způsobem. Registrace je rozdělena dle míry služeb na kategorie UŽIVATEL, FOTOGRAF,
FIRMA, ÚŘAD (NEZISKOVÁ ORGANIZACE) a pro území České republiky a Slovenska.
Neregistrovaná osoba může používat pouze služeb nahlížení do portálu.

2. Registrace a uzavření smlouvy
2.1.
Registrace spočívá v pravdivém a úplném vyplnění údajů požadovaných v příslušném
formuláři pro registraci a odsouhlasení těchto Podmínek. Okamžikem provedení registrace
se osoba stává uživatelem dle stupně registrace. Z důvodů rozdílných předpisů je
registrace zvlášť pro Českou republiku a Slovensko. Osoba může být registrována a je jí
zřízen uživatelský účet přístupný pouze po zadání zvoleného hesla a to opět samostatně
pro Českou republiku a Slovensko. V případě změn údajů uvedených v uživatelském účtu,
je Uživatel povinen provést ihned stanoveným způsobem změnu údajů v uživatelském
účtu. Provozovatel je oprávněn požadovat dodatečně od Uživatele sdělení dalších údajů a
při jejich neposkytnutí v přiměřené lhůtě zrušit registraci Uživatele. Provozovatel není
odpovědný za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.2.
Provedením registrace vzniká mezi Provozovatelem a Uživatelem smlouva o užívání
služeb Portálu (dále jen „Smlouva“), jejímž obsahem jsou práva a povinnosti uvedené v
těchto Podmínkách. Uzavřením Smlouvy dle těchto Podmínek není dotčeno právo
Provozovatele nabízet Uživateli za zvláštních podmínek placené služby Portálu.
2.3.
Na základě Smlouvy je Uživatel oprávněn užívat veškeré aktuální služby Portálu, jež
Provozovatel zřídí pro bezplatné užívání, a Provozovatel se zavazuje umožnit tyto služby
užívat po dobu trvání této Smlouvy.
2.4.
Služby Portálu spočívají zejména v možnosti Uživatele ukládat a dle svého uvážení činit
veřejnosti přístupnými (dále jen „zveřejňovat“) na Portálu fotografie (dále jen
„fotografie“), uložené či zveřejněné fotografie upravovat či odstraňovat a využívat dalších
aktuálních služeb uvedených na Portálu.
2.5.
Uživatelem je rovněž ávazné služby na Služby Portálu spočívají zejména v možnosti
Uživatele ukládat a dle svého uvážení činit .veřejnosti přístupnými (dále jen
„zveřejňovat“) na Portálu fotografie (dále jen „fotografie“), uložené či zveřejněné
fotografie upravovat či odstraňovat a využívat dalších aktuálních služeb uvedených na
Portálu.

3. Práva a povinnosti
3.1.
Uživatel bere na vědomí, že
a) Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovídá za obsah
fotografií uložených Uživateli na Portálu jen
· mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět,
že obsah fotografií nebo jednání Uživatele je protiprávní, nebo
· dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných fotografií
nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které
lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění fotografií porušujících
právo,
b) Provozovatel není povinen dohlížet na ukládané fotografie a není povinen aktivně
vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní činnost Uživatele,
c) Provozovatel není odpovědný za smazání fotografií z Portálu,
d) Provozovatel je oprávněn omezit množství ukládaných fotografií,
e) Uživatel není oprávněn na Portál ukládat fotografie, jejichž výroba, držení, rozšiřování,
zveřejňování či jiná manipulace s nimi porušuje obecně závazné právní předpisy nebo je
v rozporu s dobrými mravy či zásadami řádného občanského soužití,
f) za obsah ukládaných a zveřejněných fotografií odpovídá podle obecně platných
právních předpisů výlučně Uživatel a tato odpovědnost není dotčena případnou
odpovědností Provozovatele,

g) veřejnosti bude ze strany Provozovatele umožněno upozorňovat na protiprávnost
uložených či zveřejněných fotografií.
3.2.
Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění
Uživatele znepřístupnit či z Portálu smazat jakoukoli fotografii, jestliže
a) by jejím uložením či zveřejněním došlo nebo mohlo dojít k porušení zákona,
b) Provozovatel má podezření, že by uložením či zveřejněním mohlo dojít k zásahu do
práv třetích osob,
c) zákon možnost jejího zveřejňování z důvodu jejího obsahu kvůli věku možných
návštěvníků Portálu omezuje,
d) Provozovatel má podezření, že k uložení či zveřejnění fotografií došlo za účelem
provozování nekalých obchodních praktik,
e) Uživatel, který tuto fotografii na Portál uložil, zrušil svoji registraci, případně byla
tomuto Uživateli zrušena registrace z důvodu uvedeného v těchto Podmínkách.
3.3.
Provozovatel je oprávněn současně s provedením znepřístupnění či smazání fotografie
bez předchozího upozornění zrušit registraci Uživatele. Stejně tak je Provozovatel
oprávněn zrušit registraci, pokud Uživatel při registraci uvedl nepravdivé či neúplné
údaje.
3.4.
Provozovatel je oprávněn provádět změny služeb Portálu dle svého uvážení.

4. Cena služeb
4.1.
Každému Uživateli je při registraci zřízen samostatný účet, který je vázán územně, tj.
Zvlášť pro Českou republiku a zvlášť pro Slovensko. Na tomto účtu jsou registrovány
veškeré pohyby pod registrací a tento účet je přístupný na Portálu on-line k nahlédnutí
registrovanému Uživateli.
4.2.
Každému autoru fotografií (UŽIVATEL – FOTOGRAF) v podobě JPG souboru náleží
autorský honorář. Výše honoráře za jednotlivé soubory JPG je stanovena autorem snímku
při vkládání na Portál. Tato cena souvisí s velikostí snímku stanovenou v „px“ . Za autora
je z tohoto považována osoba, která má majetková práva k snímku a to včetně
historických scanů.
4.3.
Cena dalších služeb a zboží navazuje na autorem stanovené ceny JPG souboru a je
stanovena Provozovatelem.
4.4.
Za zprostředkování prodeje JPG souboru je pro Provozovatele stanovena provize
stanovená v Provizní smlouvě.
4.5.
Na jednotlivých autorských snímcích umístěných na Portálu je postupně umístěna
regionální reklama. Z této umístěné reklamy náleží Uživateli - fotografovi provize daná v

Provizní smlouvě. Cena reklamy je určena Provozovatelem a vychází z podmínek Portálu.
Přehled provizí je registrován na účtu Uživatele.

5. Zánik smlouvy
5.1.
Uživatel je oprávněn ukončit Smlouvu o užívání služeb Portálu. Svůj záměr ukončit
Smlouvu oznámí Uživatel Provozovateli technickými prostředky Portálu (kontaktní
formulář, apod.).
5.2.
Při porušení podmínek této smlouvy je Provozovatel oprávněn vypovědět Smlouvu a
zrušit registraci Uživatele s okamžitou platností.

6. Závěrečná ustanovení
6.1.
Uživatel bere na vědomí, že provedením registrace sděluje dobrovolně Provozovateli své
osobní údaje, které jsou dle příslušného zákona chráněny. Uživatel provedením registrace
dává Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů, které při registraci uvede.
Tento souhlas může Uživatel kdykoli písemně odvolat.
6.2.
Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn použít dle svého uvážení uložené
fotografie pro účely propagace Portálu a souvisejících služeb.
6.3.
Provozovatel a Uživatel sjednávají, že bez ohledu na bydliště či jiné místo pobytu
Uživatele, případně místo registrace či používání služeb Portálu, se Smlouva a jejich
vztah týkající se užívání služeb Portálu řídí právním řádem České republiky a Slovenska.
6.4.
Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky měnit. Změna Podmínek je vůči Uživateli platná
a účinná okamžikem jejich umístnění na Portál.
6.5.
Tyto Podmínky jsou platné ode dne 10.07.2012

