Általános szerződési feltételek

Szerződő felek:
1. Megrendelő: aki a fényképészet szolgáltatást igénybe veszi, annak költségeit megtéríti
2. Fotós: aki megrendelés alapján a fotózást végzi

Fotós vállalja, hogy megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel a tőle telhető legjobb
minőségben elvégzi a megrendelt fotózást.
Megrendelő vállalja, hogy a fotózás szerződés szerinti ellenértékét legkésőbb a képek átadásakor megfizeti a
fotósnak.
Akt, félakt és fehérneműs képek csak 18 éven felül készíthetők, ennek igazolására a fotós kérhet
személyigazolványt, ennek hiánya esetén a fotósnak joga van megtagadni a fotózást. Ha ez ajándékkártya
igénylése mellett valósult meg, az ajándékkártya összege nem jár vissza sem a Megrendelőnek, sem az
Igénylőnek. Más témájú fotózás választható.
Fotózás:
A fotózás előre egyeztetett időpontban történik, amely előtt ajánlott 10-15 perccel korábban megjelenni. A
késés, az előkészületek, átöltözés, telefon/cigarettaszünet, egyes esetekben az időigényesebb pakolás, vagy ha
esetleg szükség van tusolásra (pl. testfestés esetén) mind a fotózási idő részét képezik, így kérjük a pontos idők
betartását, hogy a következő ember is időben kezdhessen.
A képek átadása:
• A képeket válogatás után, nyomtatásra alkalmas minőségben, minden képet feldolgozva (fényerő,
színkorrekció, kontraszt, stb.) adok át megrendelő részére DVD lemezen, saját háttértárára (pendrive,
merevlemez, SD kártya, ...), megbeszélés szerint egyéb formában (pl. FTP szerveren). A retusált képek a
fotózás után 3 héten belül készülnek el.
• Esetlegesen válogatásra átadott/megosztott nyers fotók nem képezik a megrendelő tulajdonát. Azokat
harmadik személynek kiadni, internetre feltölteni TILOS! Kizárólag a retusált fotók használhatók fel erre a
célra!

• A képeket internetes nézőkép méretben (800 px) is átadom a megrendelő részére. A kis méretű nézőképeket
vízjelezve (logóval ellátva) adom át, az eredeti méretű képekre nincs semmilyen jelzést, feliratot, így azokból
korlátlan számú papírkép készíthető, magáncélra felhasználható.

Szerzői jog, felhasználási jog:
• A képek szerzői joga a fotóst illeti. A fotósnak joga van saját honlapján, nyomtatott kiadványaiban,
reklámjaiban felhasználni az általa, megrendelő megrendelésére készített fotókat reklám céllal, referenciaként,
kivéve, ha ezt megrendelő a fotózás megkezdése előtt kifejezetten megtiltja. Akt, félakt és fehérneműs fotók
esetén minden esetben szükséges a megrendelő jóváhagyása.
• Megrendelő szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási jogot szerez. Joga van saját webes
(magánjellegű) profilján (pl. facebook) felhasználni a szerző vízjelével ellátott képeket, valamint az eredeti
méretű képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra.
Jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a képeket. (pl. Stockfotók) Ilyen
célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a fotóstól a felhasználási
feltételekről, fotós díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a fotós jogosult megrendelő ellen jogi lépéseket
tenni, és megrendelő köteles szerző kárát megtéríteni.
Ha a fotózást akadályozó tényező merül fel:
A felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a fotózást befolyásolja.
Mindkét félnek törekednie kell a probléma megoldására és a megegyezésre.
Szerződés megszűnése:
• Mindkét fél elállhat a szerződéstől, ha a másik fél megszegte a szerződés bármely pontját, és nem tudnak
megállapodni mindkét fél számára megfelelő további feltételekben.
• Szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés akkor szűnik meg, ha mindkét fél kölcsönösen teljesítette
kötelezettségeit.

