תנאים להעלאת תמונה וכתב והרשאה לשימוש בתמונה/ות
הנני מסכים לתנאים הבאים במסגרת העלאת תמונה ו/או תמונות לאתר האינטרנט של חברת אבן קיסר בע"מ
(להלן" :אבן קיסר"):
.1

בהעלותי את התמונה לאתר האינטרנט של אבן קיסר (תמונות ו/או תמונה ,להלן" :התמונה") ,אני
מסכים לתנאים המפורטים להלן.

.2

אני מאשר בזאת באופן בלתי חוזר לאבן קיסר ,מורשיה ו/או גורמים מטעמה לעשות שימוש בתמונה
במסגרת פעילות מסחרית ובלתי מסחרית של אבן קיסר ,ללא הגבלת היקף השימוש ,שפה ,או מקום,
ללא תמלוגים וללא הגבלת זמן.

.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אבן קיסר רשאית לשלב את התמונה באינטרנט ,על-גבי מוצרים ,בחומר
פרסומי ,אמצעי קידום מכירות ,ובכל מדיה ,וכן רשאית היא לעשות שימוש במלוא הזכויות בתמונה,
לרבות ,אך לא רק ,זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני האחרות בתמונה ,ובכלל זה ,אך לא רק,
לבצע כל שינוי ,הדפסה ,הוספה ,הפצה ,הענקת רישיונות משנה לכל גורם או גוף אחר ,הצגה ,עשיית
יצירות נגזרות.

.4

הרשות הבלתי חוזרת בכתב זה ,ניתנת בזאת ללא תמורה.

.5

אני מאשר כי אני מוסמך להתיר את השימוש בתמונה כמפורט לעיל לאבן קיסר מכוח בעלותי בתמונה
ומכח זכויות היוצרים בתמונה ,כי התמונה אינה מפירה זכויות רוחניות ו/או קנייניות של צד שלישי
כלשהו ואין בהסכמתי זו הפרה של זכויות צד שלישי כלשהו וכן כי לא תועלה ,על ידי ו/או על ידי מי
מטעמי /או על ידי כל צד ג' אחר ,טענה או דרישה כלפי אבן קיסר ,מורשיה או מי מטעמה ,בקשר עם
כל שימוש בתמונה לרבות דרישה לתשלומים ו/או לתמלוגים בישראל ו/או מחוץ לישראל ,או למתן
קרדיט בתמונה .במקרה שיקבע כי לא ניתן לותר על הזכות המוסרית ,הנני מסכים ומוותר באופן
בלתי חוזר ,אני ו/או מי מטעמי ,על כל פיצוי כספי .מוסכם ומוצהר על-ידי כי בכל טענה ו/או דרישה
בנוגע לזכות המוסרית במידה שעל אף ויתורי לעיל יקבע כי אבן קיסר חבה בפיצוי כספי ,אהיה זכאי
לפיצוי מוסכם חד-פעמי בסך של  ₪ 100ללא תלות בכמות הפרסומים של התמונה ,או במספר
התמונות או במידת השינוי או הסילוף /ו/או הפגיעה בכבוד או במוניטין ,ובשום מקרה אבן קיסר לא
תחוב בפיצוי סטטוטורי .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,במקרה של אי מתן קרדיט ,אני מצהיר
ומסכים כי הסעד היחיד שיעמוד לרשותי יהא פניה לאבן קיסר בכתב בבקשה למתן קרדיט במיקום
ובפונט שאבן קיסר תמצא לנכון לשלב במסגרת פרסום התמונה.

.6

ידוע לי כי אבן קיסר אינה מתחייבת לעשות כל שימוש בתמונה.

.7

הגדרת המונח "אבן קיסר" כולל כל מפיץ ,גורם מפרסם ,או כל אחת מחברות בת ,אם ,אחות ,חברה
קשורה ומסונפת של אבן קיסר בע"מ ,בכל שיעור אחזקה ,או כל חברה אחרת בשליטתה ו/או בבעלותה
המלאה או החלקית ,או חברה השולטת בה ,בין במישרין או בעקיפין.

