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PREAMBUŁA 

Poniższe warunki handlowe stanowią prawnie wiążącą umowę między Państwem – Użytkownikiem 
(Licencjobiorcą) – i partnerem umowy agencji fotograficznej StockFood, mającej siedzibę w Państwa kraju. 
Jeżeli w Państwa kraju nie ma partnera umowy agencji StockFood, to umowa zawarta zostaje bezpośrednio z 
agencją StockFood GmbH, Tumblingerstraße 32, 80337 Monachium (München), Niemcy. Państwa partner 
umowy i Licencjodawca zwany jest dalej „StockFood”. 

Warunki handlowe dotyczą wszystkich ofert, dostaw i przesyłek elektronicznych firmy StockFood oraz 
przyznania przez firmę StockFood praw użytkowania grafik, ilustracji, zdjęć fotograficznych, materiałów 
filmowych lub wideo, produktów audio, prezentacji wizualnych, wykonanych przy użyciu metod optycznych, 
elektronicznych, cyfrowych lub innych, wraz z negatywami, slajdami, kopiami filmu, wydrukami, oryginalnymi 
lub zwielokrotnionymi plikami cyfrowymi, opisami zdjęć, informacjami dotyczącymi wartości odżywczej oraz 
przepisami (dalej: „materiał licencjonowany”), kopii tekstów i artykułów. Prosimy zatem o dokładne 
przeczytanie poniższych warunków przed skorzystaniem ze strony internetowej i złożeniem zamówienia lub 
pobraniem materiału licencjonowanego. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków handlowych 
użytkowanie oferowanego materiału licencjonowanego jest zabronione. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

I.1. [Zawarcie umowy] 

Dokonując rejestracji za pośrednictwem strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki 
handlowe. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków handlowych, korzystanie ze strony 
internetowej jest zabronione. Otwarcie opakowania nabytej płyty CD-ROM, instalacja płyty CD-ROM oraz 
pobranie materiału licencjonowanego są również uważane za akceptację niniejszych warunków handlowych. 

I.2. [Ochrona danych] 

Użytkownik/Licencjobiorca wyraża zgodę na elektroniczny zapis jego danych osobowych, ich elektroniczne 
przetwarzanie oraz wykorzystywanie do celów informacyjnych – o ile dane te dotyczą stosunków handlowych 
z firmą StockFood i są udostępniane w ich ramach. 

I.3. [Obowiązek rejestracji] 

Użytkownik ma obowiązek zarejestrowania się pod swoim nazwiskiem i podania prawidłowych i kompletnych 
danych. W przypadku zawierania umowy (także) w imieniu osoby trzeciej (pracodawcy itd.) Użytkownik 
zobowiązany jest do podania podczas rejestracji (także) danych osoby trzeciej. 

I.4. [Strony umowy] 

Niniejsze warunki handlowe oraz wszelkie inne uzgodnienia są wiążące zarówno dla Użytkownika, jak i dla 
ewentualnych osób trzecich (pracodawców itd.), w imieniu których i/lub na których zlecenie Użytkownik działa. 
Warunki handlowe są wiążące dla wszystkich stron umowy także po zakończeniu stosunku zlecenia (stosunku 
pracy itd.). Pełnomocnik (pracownik itd.) nie jest jednak w tym przypadku upoważniony do dalszego 
użytkowania materiału licencjonowanego; w szczególności nie ma prawa do kopiowania materiału 
licencjonowanego i/lub jego użytkowania w innym miejscu pracy. 

Jeżeli Użytkownik działa w imieniu osoby trzeciej nie posiadając wystarczającego jej pełnomocnictwa, to 
uważa się, że wszystkie uzgodnienia i warunki ustalone zostały bezpośrednio z Użytkownikiem. 

I.5. [Zastrzeżenie prawa do wprowadzania zmian] 

Firma StockFood jest upoważniona do dokonywania zmian niniejszych warunków handlowych, cen oraz 
innych warunków w każdej chwili i bez wcześniejszej zapowiedzi. Każde kolejne wywołanie strony 
internetowej oraz korzystanie z niej po dokonaniu takich zmian uważane jest za wyrażenie zgody na 
zmienione warunki. Użytkownik/Licencjobiorca ma obowiązek regularnego zasięgania informacji dotyczących 
aktualnej wersji tych warunków oraz aktualnie obowiązujących cen. Ostatniej aktualizacji niniejszych 
warunków dokonano w dniu 28.01.2015 r. 

I.6. [Warunki odmienne] 
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Odmienne warunki handlowe Użytkownika, Licencjobiorcy lub osób trzecich są ważne tylko w przypadku 
pisemnego potwierdzenia udzielonego przez firmę StockFood. Niniejszym zdecydowanie nie uznaje się 
skuteczności warunków handlowych Użytkownika, Licencjobiorcy lub osób trzecich, do których odsyła się w 
ich formularzach zamówień, potwierdzeniach dostawy itp./lub własnych plikach, komputerach, w internecie 
albo odpowiednich środkach masowego przekazu. 

Przy zakupie płyty CD lub innego nośnika danych obowiązują dodatkowo ewentualne, opublikowane drukiem 
przez producenta warunki „End-User License Agreements” (EULA) w odpowiednio obowiązującej wersji. W 
przypadku wystąpienia odmiennych regulacji w stosunku do niniejszych warunków, obowiązują odpowiednio 
przyznane prawa użytkowania w węższym zakresie. 

Jeżeli materiał licencjonowany nabywany jest u zagranicznych firm powiązanych lub dystrybutorów firmy 
StockFood, pierwszeństwo mają ich warunki handlowe. 

I.7. [Uzgodnienia odmienne] 

Zapisane w niniejszym dokumencie warunki umowy stanowią obszerną i wyłączną podstawę dostaw materiału 
licencjonowanego oraz jego użytkowania przez Licencjobiorcę. Niniejsza umowa unieważnia wszystkie 
uprzednio dokonane ustne i pisemne ustalenia oraz uzgodnienia przyjęte w branży lub wynikające z 
wcześniejszych operacji handlowych. Żadne z działań firmy StockFood nie może być interpretowane jako 
rezygnacja z obowiązywania jednej z tych regulacji, o ile upoważniony przedstawiciel firmy nie przedłoży 
jednoznacznego oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej. 

II. PRAWA UŻYTKOWANIA (LICENCJE) 

II. 1. [Postanowienia ogólne] 

II. 1. 1. [Przedmiot umowy] 

Firma StockFood udziela Licencjobiorcy licencji na użytkowanie, w ramach której zasadniczo przyznawane 
jest niewyłączne, niezbywalne i nie upoważniające do sublicencjonowania prawo do użytkowania materiału 
licencjonowanego wybranego przez Użytkownika. Użytkownik jest upoważniony jedynie do korzystania z 
materiału licencjonowanego zgodnie z niniejszymi warunkami i nie otrzymuje żadnych innych praw, poza tutaj 
wymienionymi lub w pojedynczych przypadkach wyraźnie ustalonymi prawami użytkowania. 

II. 1. 2. [Udzielenie licencji] 

Udzielenie licencji następuje przez akceptację niniejszych warunków oraz po wniesieniu pełnej opłaty 
licencyjnej, określonej w wystawionej fakturze. Prawa użytkowania uznaje się za przeniesione przed 
wniesieniem pełnej opłaty tylko wtedy, gdy firma StockFood z góry udzieli wyraźnego pisemnego zezwolenia 
na użytkowanie materiału. 

II. 1. 3. [Prawa osób trzecich] 

Zasadniczo przenosi się tylko autorskie prawo użytkowania określonego materiału licencjonowanego, a 
zwłaszcza fotograficzne prawo autorskie do danego zdjęcia lub filmowe prawo autorskie do danego materiału 
filmowego. 

Przeniesienienie obejmuje z zasady zezwolenia lub zgody na wykorzystanie przedstawionych osób, nazw, 
znaków towarowych lub firmowych, budynków, dekoracji oraz kompozycji artystycznych lub kreacji 
kulinarnych. Dotyczy to w szczególności wykorzystania materiału licencjonowanego do celów reklamowych. 
Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za uzyskanie od osób upoważnionych stosownych zezwoleń lub 
pozwoleń, które są niezbędne do zamierzonego wykorzystania materiału. 

Jeżeli materiał licencjonowany przedstawiający osoby lub zawierający ich wizerunek jest opatrzony uwagą 
„model released”, to na zapytanie otrzymać można tzw. „model releases” (deklaracje zgody), przy czym 
nazwiska przedstawionych osób zmienia się w celu uniemożliwienia identyfikacji i zapewnienia ochrony ich 
sfery prywatnej. 

Zdjęcia znanych osobistości mogą być publikowane tylko z podaniem ich nazwiska i tylko w obrębie treści 
redakcyjnych, przy czym Użytkownik zobowiązany jest do uwzględnienia ewentualnie sprzecznych i 
uzasadnionych interesów osób przedstawionych w rozumieniu § 23 ust. 2 niemieckiej ustawy o prawie 
autorskim do dzieł sztuki i dzieł fotograficznych (Kunsturheberrechtsgesetz, KUG/KunstUrhG). 
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Jeżeli istnienie oraz ważność takiego zezwolenia nie została potwierdzona pisemnie przez firmę StockFood, 
Użytkownik zobowiązany jest do zwolnienia firmy StockFood od wszelkich roszczeń osób trzecich, 
wynikających z danego użytkowania materiału licencjonowanego, lub do wynagrodzenia firmie StockFood 
powstałych szkód. Jeżeli firma StockFood przez pomyłkę udzieliła Użytkownikowi błędnej informacji o istnieniu 
zezwolenia lub zgody na użytkowanie materiału licencjonowanego – chociaż nie jest to zgodne z prawdą – 
wówczas zakres odpowiedzialności cywilnej firmy StockFood ogranicza się wyłącznie do uiszczonej opłaty za 
użytkowanie danego materiału licencjonowanego, określonej w wystawionej fakturze. 

II. 1. 4. [Prawa pokrewne; prawa wyłączności] 

Firma StockFood wyraźnie zastrzega sobie prawo do przenoszenia praw pokrewnych na organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Klauzule, zgodnie z którymi przyjęcie honorarium byłoby 
równoznaczne z wyłączeniem wykonania dalszych praw, nie są uznawane. 

Licencja na użytkowanie nie obejmuje z zasady przyznania wyłącznych praw użytkowania. Kwestię praw 
wyłączności należy wyjaśnić przy nabywaniu praw użytkowania, muszą one być ponadto wyraźnie udzielone 
w ramach licencji na użytkowanie. 

II. 1. 5. [Oznaczenie autorstwa] 

Zgodnie z § 13 niemieckiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Urheberrechtsgesetz, UrhG) 
każde wykorzystanie materiału wymaga umieszczenia oznaczenia agencji oraz autorstwa w sposób 
wykluczający wszelkie wątpliwości co do jego przyporządkowania do danego materiału licencjonowanego. 
Zbiorcze oznaczenia zdjęć są w tym sensie wystarczające tylko wtedy, gdy na ich podstawie możliwe jest 
przyporządkowanie do danego materiału licencjonowanego w sposób wykluczający wszelkie wątpliwości. 
Zaniechanie oznaczenia autorstwa nie może zostać zrekompensowane przez uiszczenie wyższego 
honorarium. 

Niniejsze regulacje obowiązują także w odniesieniu do reklam, emisji w ramach programów telewizyjnych i 
filmów lub innych środkach masowego przekazu, o ile nie zawarto innej umowy specjalnej w formie pisemnej. 

II. 1. 6. [Zastrzeżenie prawa własności] 

Materiał licencjonowany jest w całości chroniony prawem autorskim. Dostarczony lub przekazany w formie 
elektronicznej materiał licencjonowany pozostaje niezmiennie własnością firmy StockFood i/lub jej 
licencjodawców i jest udostępniany wyłącznie w celu nabycia praw użytkowania w rozumieniu prawa 
autorskiego. 

II. 1. 7. [Prawo wypowiedzenia/odwołania; opłaty za stornowanie] 

W razie naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszych postanowień lub wniesienia wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego, firma StockFood ma prawo do wypowiedzenia przyznanych licencji ze 
skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Licencjobiorca powinien bezzwłocznie zaprzestać 
użytkowania materiału licencjonowanego, odesłać firmie StockFood znajdujące się w jego posiadaniu 
oryginały i kopie oraz skasować lub zniszczyć wszystkie zwielokrotnione egzemplarze elektroniczne. 

Jeżeli planowana publikacja lub inna forma wykorzystania materiału licencjonowanego nie dojdzie do skutku i 
zostanie odwołana w formie pisemnej w ciągu 30 dni od pobrania materiału licencjonowanego, firma 
StockFood jest upoważniona do odpowiedniego anulowania licencji i do wystawienia noty uznaniowej zgodnie 
z własnym uznaniem. Opłata za stornowanie należna w danym przypadku wynosi pięćdziesiąt procent kwoty 
honorarium za użytkowanie. 

II. 2. [Ogólne ograniczenia prawa do dysponowania i użytkowania przedmiotu licencji] 

II. 2. 1. [Kodeks prasowy] 

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad publicystycznych sformułowanych przez Niemiecką 
Radę Prasową (Deutscher Presserat; Kodeks Prasowy). Użytkownik/Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
za teksty, którymi opatrzane są materiały. 

II. 2. 2. [Modyfikacje, zmiany itd.] 

Modyfikacje dzieła (materiału licencjonowanego) chronionego prawem autorskim przez użycie go jako wzoru 
do sporządzenia rysunków, powtórzenie zdjęcia, fotomontaż (fotocomposing) lub przez zastosowanie 
elektronicznych środków pomocniczych jest niedozwolone. Wyjątki od tej zasady wymagają oddzielnej umowy 
pisemnej. 
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Wykorzystanie niezgodne z intencją autora i zafałszowania/zmiany obrazu i treści oraz sposoby wykorzystania 
mogące prowadzić do poniżenia osób przedstawionych bądź stwarzające kontekst pornograficzny, 
zniesławiający, oszczerczy, niezgodny z prawem lub sprzeczny z dobrymi obyczajami, są zabronione i 
zobowiązują Użytkownika do wypłaty odszkodowania. W takim przypadku Użytkownik jest ponadto 
zobowiązany do zwolnienia firmy StockFood od wszelkich roszczeń ze strony osób, których prawa osobiste 
zostały naruszone, i/lub innych osób trzecich. 

Firma StockFood nie przejmuje odpowiedzialności za naruszenie ogólnych praw osobistych przedstawionych 
osób lub prawa autorskiego twórców materiału licencjonowanego wskutek sprzecznego z ustaleniami lub 
zniekształcającego sens wykorzystania materiału w formie obrazu i/lub treści. W razie naruszenia tych praw, 
do zaspokojenia ewentualnych roszczeń o odszkodowanie osób trzecich zobowiązany jest wyłącznie 
Użytkownik. Jest on ponadto zobowiązany do zwolnienia firmy StockFood od podobnych roszczeń. 

Nie dopuszcza się usuwania, manipulacji lub modyfikacji mających na celu uniemożliwienie rozpoznania 
cyfrowego znaku wodnego pliku oraz wszelkich innych oznakowań, własności i elementów pliku bądź jego 
wyglądu. Użytkownik musi zadbać o to, by każdy materiał licencjonowany odstąpiony w drodze licencji na 
użytkowanie był wykorzystywany wyłącznie razem z symbolem „copyright”, nazwą „StockFood” oraz numerem 
zdjęcia przydzielonym przez firmę StockFood i stanowiącym część elektronicznej nazwy pliku. 

II. 2. 3. [Niedozwolone zwielokrotnianie lub przekazywanie osobom trzecim] 

Przekazywanie materiału licencjonowanego lub praw przedruku osobom trzecim jest niedozwolone. 
Wykonywanie przez Zamawiającego kopii, reprodukcji i powiększeń w celach archiwizacyjnych oraz ich 
przekazywanie osobom trzecim jest również niedozwolone. Wyjątki wymagają pisemnego zezwolenia firmy 
StockFood. 

II. 2. 4. [Poszczególne sposoby użytkowania] 

Z zastrzeżeniem wyrażenia wyraźnej zgody pisemnej przez firmę StockFood, zabrania się Licencjobiorcy w 
szczególności: 

przenoszenia, odsprzedaży i/lub przyznawania w drodze licencji udzielonych mu praw osobom trzecim oraz 
wprowadzania materiału licencjonowanego do szablonów elektronicznych („templates”), przeznaczonych do 
wykorzystania przez osoby trzecie w mediach elektronicznych lub materiałach drukowanych, jak np. szablony 
do projektowania stron internetowych, wzory prezentacji, elektroniczne kartki okolicznościowe, czy wizytówki; 

- umieszczania materiału licencjonowanego w obrębie logo, graficznych znaków towarowych lub innych 
znaków towarowych; 

- rozpowszechniania oraz udostępniania materiału licencjonowanego w formacie pozwalającym na jego 
pobranie lub umożliwiania dystrybucji za pośrednictwem telefonów komórkowych; 

- zapisywania materiału licencjonowanego na serwerze, w bibliotece zdjęć, sieci lub podobnych 
konfiguracjach, umożliwiających pracownikom lub klientom uzyskanie podglądu, jeżeli dostęp do nich 
ma więcej niż dziesięć (10) osób, także o różnych porach; 

- sprzedaży, licencjonowania lub dystrybucji ewentualnych produktów wykonanych przy wykorzystaniu 
materiału licencjonowanego w sposób umożliwiający klientom końcowym Licencjobiorcy dostęp do 
zdjęć lub wybór zdjęć w formie pojedynczych plików. 

II. 3. [Postanowienia szczególne dotyczące materiałów licencjonowanych typu Rights Managed 

(RM)] 

II. 3. 1. [Wskazanie sposobu użytkowania] 

Licencjobiorca powinien najpóźniej w momencie wystawienia faktury, w miarę możliwości jednak już przy 
zamawianiu materiału licencjonowanego, wskazać rodzaj, zakres oraz obszar językowy planowanego 
wykorzystania materiału oraz – w przypadku udzielenia licencji na tzw. materiały licencjonowane typu Rights 
Managed (RM) – nazwę użytkownika końcowego. Na podstawie podanych przez Licencjobiorcę informacji 
firma StockFood wyraża zgodę na wykorzystanie dostarczonego materiału licencjonowanego. 

Jeżeli podane przez Licencjobiorcę informacje nie są zgodne z rzeczywistym sposobem wykorzystania bądź 
rzeczywisty sposób wykorzystania odbiega od podanych informacji, zgodę na użytkowanie uznaje się za 
nieudzieloną. W takich przypadkach zwalnia się firmę StockFood od roszczeń o odszkodowanie osób trzecich. 
Obowiązuje to również w przypadku podania niezgodnych z prawdą danych osobowych Użytkownika. 

II. 3. 2. [Okres i cel użytkowania przedmiotu licencji] 
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Udzielone prawa do użytkowania danego materiału licencjonowanego typu Rights Managed (RM) obejmują 
tylko jednorazowe wykorzystanie w ustalonym zakresie. Powtórne wykorzystanie i inne rozszerzenia 
(dotyczące celu, sposobu, zakresu, czasu trwania i zasięgu rozpowszechnienia) pierwotnie udzielonych praw 
użytkowania podlegają ponownemu obowiązkowi uiszczenia opłaty i są dozwolone wyłącznie po udzieleniu 
pisemnej zgody przez firmę StockFood. 

Wykorzystanie materiału licencjonowanego do celów reklamowych lub prezentacji jest dozwolone tylko wtedy, 
jeżeli taki rodzaj użytkowania został wyraźnie dopuszczony w licencji na użytkowanie. 

II. 3. 3. [Egzemplarze autorskie] 

Przed każdą publikacją w formie drukowanej należy bez wezwania udostępnić firmie StockFood przynajmniej 
dwa kompletne bezpłatne egzemplarze autorskie, zgodnie z § 25 niemieckiej ustawy o prawie wydawniczym 
(Gesetz über das Verlagsrecht, VerlG). 

II. 4. [Postanowienia szczególne dotyczące materiałów licencjonowanych typu Royalty Free (RF)] 

II. 4. 1. [Zasada] 

W przypadku materiału licencjonowanego typu Royalty Free (RF) firma StockFood udziela obowiązującego na 
całym świecie, czasowo nieograniczonego, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania 
materiału licencjonowanego znajdującego się na płycie CD lub pobieranego pojedynczo do następujących 
celów: 

a) wszelkie materiały drukowane, wraz z materiałami reklamowymi i promocyjnymi (np. broszury, 
ogłoszenia, plakaty reklamowe, okładki płyt CD, projekty graficzne), publikacje redakcyjne oraz 
reklamy skierowane do użytkowników końcowych; 

b) wszelkie media cyfrowe lub elektroniczne, o ile rozdzielczość zdjęcia/zdjęć nie przekracza 72 dpi; 
c) produkty przeznaczone do odsprzedaży, jeżeli wyprodukowana bez dodatkowej licencji seria nie 

przekracza 10 000 sztuk; 
d) inne sposoby użytkowania, na które firma StockFood wyraziła pisemną zgodę. 

II. 4. 2. [Szczególne ograniczenia użytkowania materiałów typu Royalty Free (RF)] 

Wytworzone produkty nie mogą jednak mieć na celu umożliwienia lub zezwolenia na odsprzedaż lub ponowne 
wykorzystanie materiału licencjonowanego. 

Dozwolone wykorzystanie pobranego materiału licencjonowanego lub zakupionych płyt CD jest ponadto 
wyraźnie ograniczone do wykorzystania w ramach produktu/produktów pojedynczego klienta końcowego 
(firmy lub osoby). Należy podać nazwę i adres tego klienta. Przekazywanie materiału licencjonowanego albo 
przekazywanie lub przyznawanie praw użytkowania osobom trzecim jest niedozwolone. 

Przy zakupie płyty CD lub innego nośnika danych obowiązują dodatkowo ewentualne, opublikowane drukiem 
lub naniesione w innej formie warunki producenta „End-User License Agreements” (EULA) w odpowiednio 
obowiązującej wersji. W razie wystąpienia odmiennych regulacji w stosunku do niniejszych warunków, 
obowiązują odpowiednio przyznane prawa użytkowania w węższym zakresie. 

II. 4. 3. [Warunki udzielania licencji do kolekcji zewnętrznych] 

Poniżej znajdują się linki do umów licencyjnych (EULAs), obowiązujących dodatkowo (§ II 4.2 ) do kolekcji 
zewnętrznych; na zamówienie dostarczamy również kopie na wskazany email drogą elektorniczną: 

a) End User License Agreement AGE Fotostock 

b) End User License Agreement Blend Images, Spaces Images 

c) End User License Agreement Built Images, Sheltered Images (Lived In Images) 

d) End User License Agreement emotive images 

e) End User License Agreement fstop 

f) End User License Agreement I love images 

g) End User License Agreement Johnér, ETSA, Naturbild (Johnér) 

h) End User License Agreement Juice Images Ltd. 

i) End User License Agreement Maskot Bildbyrå AB 

j) End User License Agreement People Pictures 

k) End User License Agreement PhotoAlto 

l) End User License Agreement Pixtal 

http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20AGE%20Fotostock.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20Blend%20Images,%20Spaces%20Images.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20Built%20Images,%20Sheltered%20Images%20%28Lived%20In%20Images%29.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20emotive%20images.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20fstop.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20I%20love%20images.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20John%C3%A9r,%20ETSA,%20Naturbild%20%28John%C3%A9r%29.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20Juice%20Images%20Ltd..pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20Maskot%20Bildbyr%C3%A5%20AB.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20People%20Pictures.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20PhotoAlto.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20Pixtal.pdf?v=71e989e8
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m) End User License Agreement Radius 

n) End User License Agreement Tetra Images LLC 

o) End User License Agreement Westend61 

III. GWARANCJA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

III. 1. [Gwarancja] 

Firma StockFood gwarantuje przez okres 30 dni od momentu dostawy, że dostarczony lub przesłany 
elektronicznie materiał licencjonowany jest wolny od wad materiałowych i wad opracowania. 

III. 2. [Usuwanie wad i/lub wymiana rzeczy na wolną od wad] 

W przypadku uzasadnionych reklamacji Licencjobiorca ma prawo do dostawy zamiennej. Licencjobiorca może 
odstąpić od umowy oraz zażądać zwrotu wniesionej opłaty licencyjnej dopiero wtedy, gdy próba usunięcia 
wady i/lub wymiana rzeczy na wolną od wad się nie powiodą. 

III. 3. [Obowiązek kontroli] 

Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego lub przesłanego elektronicznie materiału 
licencjonowanego niezwłocznie po jego otrzymaniu oraz przed jego ewentualnym wykorzystaniem. 

Uzasadnione reklamacje należy zgłosić w ciągu tygodnia od dostarczenia materiału licencjonowanego do 
Licencjobiorcy, a na żądanie firmy StockFood w formie pisemnej w ciągu kolejnego tygodnia. Uzasadnione 
reklamacje dotyczące ewentualnych wad ukrytych należy zgłosić w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych 
od ich stwierdzenia. Jeżeli zgłoszenie nie wpłynie w podanym terminie, wszelka odpowiedzialność cywilna 
firmy StockFood za ewentualnie powstałe lub mogące powstać szkody wygasa. 

III. 4. [Ograniczenie uprawnień z tytułu rękojmi] 

Firma StockFood nie przejmuje żadnej dodatkowej gwarancji – wyraźnie bądź przez czynności konkludentne – 
oraz wyklucza wszelką rękojmię za zdolność rynkową, jakość i przydatność materiału licencjonowanego do 
określonego rodzaju wykorzystania lub kompatybilności z komputerami i innym sprzętem technicznym. Firma 
StockFood odpowiada ponadto jedynie za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 
W stosunku do kupców wyklucza się także odpowiedzialność za rażące niedbalstwo.. 

III. 5. [Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku udzielenia licencji wyłącznej] 

Jeżeli z winy firmy StockFood materiał licencjonowany, na który udzielono wyłącznej licencji użytkowania, 
zostanie udostępniony do innego celu, kolidującego z przyznanym Państwu prawem do wyłącznego 
użytkowania, wówczas odpowiedzialność cywilna firmy StockFood ogranicza się maksymalnie do wysokości 
należnej na podstawie faktury i uiszczonej opłaty za użytkowanie danego materiału. 

III. 6. [Linki] 

Niniejsza strona internetowa zawiera łącza („linki”) do innych stron internetowych, na których treści i funkcje 
firma StockFood nie ma wpływu. Firma StockFood wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność cywilną za 
treści i funkcje tych stron internetowych lub za ewentualne straty, które mogą powstać wskutek korzystania z 
nich. Korzystając z tych stron, Użytkownik rezygnuje z wszelkich roszczeń względem firmy StockFood. 

III. 7. [Ogólne zwolnienie od odpowiedzialności cywilnej; odpowiedzialność cywilna użytkownika / 
licencjobiorcy] 

Użytkownik/Licencjobiorca zobowiązuje się do zwolnienia firmy StockFood oraz jej Licencjodawców od 
wszelkich żądań, roszczeń, kosztów i wydatków – łącznie z niezbędnymi kosztami adwokackimi i sądowymi – 
wynikłymi z lekceważenia postanowień niniejszej umowy przez Licencjobiorcę, wykorzystania lub zmiany 
zdjęć w sposób sprzeczny z ustaleniami lub połączenia/kombinacji zdjęć z innymi materiałami w sposób 
sprzeczny z ustaleniami. 

W przypadku nieuprawnionego użytkowania, modyfikacji bądź przekazania dostarczonego lub przekazanego 
elektronicznie materiału licencjonowanego, nieuprawnionego przyznania praw osobom trzecim oraz 
nieuprawnionego wytworzenia kopii, reprodukcji i/lub powiększeń w celach archiwizacyjnych przez 
Licencjobiorcę oraz przekazania ich osobom trzecim, Licencjobiorca zobowiązuje się – bez uszczerbku dla 
dalszych roszczeń o odszkodowanie firmy StockFood – do zapłacenia ryczałtowego odszkodowania w 

http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20Radius.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20Tetra%20Images%20LLC.pdf?v=71e989e8
http://www.living4media.pl/Sites/living4media/Documents/Terms_Conditions/EULAs/End%20User%20License%20Agreement%20Westend61.pdf?v=71e989e8
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wysokości pięciokrotnej wartości opłaty za użytkowanie. Licencjobiorca ma prawo dowieść, że powstała 
szkoda była mniejsza. 

W razie niewymienienia nazwy zgodnie z cyfrą II.1.5. niniejszych postanowień, firmie StockFood przysługuje 
prawo do odszkodowania w formie dopłaty w wysokości stu procent danej opłaty za użytkowanie. 
Licencjobiorca jest zobowiązany do zwolnienia firmy StockFood od roszczeń osób trzecich, wynikających z 
nieumieszczenia wystarczającego oznaczenia autorstwa. 

Wypłacając odszkodowanie Licencjobiorca/Użytkownik nie nabywa praw własności, ani żadnych innych praw 
do materiału licencjonowanego agencji. 

IV. HONORARIA 

IV. 1. [Obowiązek uiszczenia honorarium] 

Za każdorazowe wykorzystanie materiału licencjonowanego – za wyjątkiem korzystania z niego w ramach 
wewnątrzfirmowych prac podczas fazy projektowej – należne jest honorarium. 

Pod pojęciem użytkowania rozumie się między innymi każdą reprodukcję wykonaną techniką cyfrową lub 
drukowaną oraz wykorzystanie materiału licencjonowanego jako wzoru dla rysunków, karykatur, powtórzonych 
zdjęć, prezentacji przeznaczonych dla klientów oraz wykorzystania fragmentów zdjęć w ramach montażu, 
fotomontażu (fotocomposing), obróbki zdjęć lub innych technik, w wyniku których stają się elementem nowych 
dzieł fotograficznych. 

IV. 2. [Wysokość honorarium] 

Wysokość honorarium za użytkowanie materiału licencjonowanego naliczanego w fakturze przez firmę 
StockFood jest zależna od rodzaju użytkowania. 

Prawa wyłączne oraz okresy embargo podlegają odrębnym ustaleniom i wiążą się z dodatkową opłatą w 
wysokości przynajmniej 100 procent danej opłaty podstawowej. 

Za pozyskanie materiału od osób trzecich i informacji należne są opłaty za pośrednictwo lub uzyskanie 
informacji, wynikające z rodzaju i zakresu poniesionego nakładu. Wymienione opłaty nie podlegają rozliczeniu 
z ewentualnie należnymi opłatami za użytkowanie. Przez uiszczenie opłat manipulacyjnych Zamawiający nie 
nabywa praw użytkowania, ani praw własności. 

Opłaty za użytkowanie materiału licencjonowanego typu Rights Managed (RM) zależne są od medium, 
rodzaju, zakresu, obszaru językowego oraz czasu trwania użytkowania. W razie braku zapytania cenowego 
Licencjobiorcy lub innych ustaleń dotyczących wysokości honorarium, firma StockFood jest upoważniona do 
dokonania rozliczenia według obowiązujących stawek. Jeżeli Licencjobiorca przekaże niekompletne dane 
dotyczące istotnych kryteriów użytkowania materiału, firma StockFood jest upoważniona do ustalenia opłaty 
ryczałtowej. Uzgodniona opłata dotyczy wyłącznie jednorazowego wykorzystania. 

Wysokość opłat za materiał licencjonowany typu Royalty Free (RF) zależy od stawek przewidzianych w 
aktualnie obowiązującym cenniku firmy StockFood. 

IV. 3. [Termin płatności; faktura] 

Po otrzymaniu informacji Licencjobiorcy o zamiarze wykorzystania dostarczonego materiału licencjonowanego 
częściowo lub w całości, firma StockFood jest upoważniona do wystawienia faktury za przyznanie praw 
użytkowania, także w przypadku, jeżeli publikacja lub inna forma wykorzystania materiału jeszcze nie 
nastąpiła. Jeżeli następnie nie dojdzie do planowanej publikacji lub innego rodzaju użytkowania, uiszczona 
opłata nie podlega zwrotowi. 

Faktury są zawsze płatne natychmiast. Wszelkie informacje o wysokości opłat podane w ofertach, cennikach i 
innych dokumentach, należy zawsze rozumieć jako kwoty netto, bez podatku VAT i opłaty za ubezpieczenie 
socjalne artystów (Künstlersozialversicherungsabgabe). Opłata ryczałtowa za ponowne wystawienie faktury w 
innej formie, dokonane na życzenie odbiorcy faktury, wynosi 20 €. Ponowne wystawienie faktury ma służyć 
jedynie uproszczeniu czynności administracyjnych. W sensie prawnym fakt ten nie zwalnia pierwotnego 
odbiorcy faktury z obowiązku uiszczenia zapłaty. 

V. POZOSTAŁE 

V. 1. [Prawo właściwe] 
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Do niniejszej umowy zastosowanie ma – także w przypadku dostaw zagranicznych – prawo Republiki 
Federalnej Niemiec, z wyłączeniem stosowania konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 

V. 2. [Właściwość sądu; miejsce wykonania umowy] 

Sądem właściwym dla miejsca wykonania umowy jest – jeżeli jest to dopuszczalne prawnie – wyłącznie 
Monachium (München). Nie ogranicza to prawa firmy StockFood do podjęcia wszelkich koniecznych kroków 
prawnych lub wszczęcia postępowań – także przed właściwym sądem zagranicznym – jeżeli w ocenie firmy 
StockFood taki sposób postępowania jest konieczny lub wskazany. 

V. 3. [Klauzula salwatoryjna] 

Jeżeli jedna lub kilka regulacji niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczna, nie narusza to skuteczności 
pozostałych regulacji. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności takiego postanowienia strony umowy w 
dobrej wierze zastąpią je dopuszczalnym lub skutecznym postanowieniem, jak najdokładniej 
odzwierciedlającym zamiar pierwotnie przyświecający stronom oraz planowany sukces gospodarczy. 


