Umowa o korzystanie z danych
medialnych
zawarta pomiędzy
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Denis Schorn
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+49 40 800 905 -21
schorn@teamdress.de
www.teamdress.de

a:
nazwa firmy:
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skrócona nazwa firmy:

– zwaną dalej

–

główna osoba kontaktowa:
numer telefonu
e-mail:
Internet:

I.)

Postanowienia ogólne

Celem niniejszej umowy jest zapewnienie wysokiej jakości i cennej informacyjnie prezentacji
produktów i usług teamdress w ramach wielokanałowej strategii dystrybucji prowadzonej
przez
i stowarzyszonych partnerów handlowych.
W przypadku korzystania z udostępnianych przez teamdress plików graficznych i filmowych
(niezależnie od formatu i wielkości), tekstów oraz znaków towarowych, logotypów i innych
praw do oznakowania (zwanych dalej danymi medialnymi) , obowiązują wyłącznie
następujące warunki:
II.) Prawo do korzystania
teamdress przyznaje
zbywalne, bezpłatne prawo do
wykorzystywania danych medialnych do celów reklamowania produktów teamdress w
katalogach i broszurach, w salonach sprzedaży, w Internecie, na pojazdach firmowych i w
ogłoszeniach. Dane medialne przekazywane są przez teamdress wyłącznie w formie cyfrowej
pocztą elektroniczną, poprzez link pobierania lub w obszarze pobierania online stworzonym
dla
.
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W tym celu
danych medialnych.

ma prawo zapisywać u siebie lokalnie kopie

Prawo do korzystania nie obejmuje prawa do zmiany danych medialnych, wszystkie zmiany
muszą być uzgadniane z teamdress. Przekazywanie danych medialnych przez
swoim klientom jest regulowane w oddzielnej umowie zawieranej między
a danym klientem, w której m.in. zabrania się przekazywania mu danych medialnych osobom
trzecim i nakazuje stosowanie do określonych tutaj warunków ramowych.
Jeśli do danych medialnych została dołączona informacja o prawach autorskich, nie wolno jej
usuwać. Jeśli teamdress wskazuje autora lub źródło dla zdjęcia lub materiału medialnego,
ma obowiązek podania tej informacji przy przekazywaniu i
publikowaniu.
W przypadku niewłaściwego wykorzystania danych
lub medialnych
przez ich klientów, niezgodnie z niniejszą teamdress zastrzega sobie umową prawo do
zakazania ze skutkiem natychmiastowym publikacji, aż do chwili przywrócenia właściwego
wykorzystania danych medialnych.

III.) Odpowiedzialność
teamdress jest odpowiedzialna za to, aby udostępnione dane medialne nie naruszały praw
osób trzecich, nie zawierały treści niezgodnych z prawem oraz były zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa.
W przypadku złamania tej zasady teamdress ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie.
IV.) Okres umowy / rozwiązanie umowy
Niniejsza umowa staje się częścią umowy ramowej z dostawcą. Wchodzi ona w życie ze
skutkiem natychmiastowym i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Jeżeli powyższa umowa zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron, niniejsza umowa o
korzystanie wygasa w tym samym czasie. Możliwe jest jednak dokonanie innych ustaleń.
ma prawo do dalszego korzystania z danych medialnych przez
okres maksymalnie 1 roku od zakończenia stosunku umownego.
Po zakończeniu umowy
lokalnie zapisane kopie.

zniszczy ewentualne dane medialne,
w tym ewentualne
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V.)

Wypowiedzenie wcześniejszych umów

Ewentualne uzgodnienia pomiędzy teamdress a
dotyczące korzystania z danych medialnych zostaje zakończone za obopólną zgodą ze
skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszej umowy.
VI.) Klauzula salwatoryjna
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są nieważne lub niewykonalne albo
staną się nieważne lub niewykonalne po zawarciu umowy, ważność pozostałej części umowy
pozostaje nienaruszona. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zastępuje się ważnym i
wykonalnym postanowieniem, którego skutki są jak najbardziej zbliżone do celu
gospodarczego, do którego dążyły strony umowy przy zastosowaniu nieważnego lub
niewykonalnego postanowienia. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w
przypadku, gdy umowa wykaże luki.
Data

Miejscowość

Hamburg
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