Fotografia urcată pe site
1. CEETRUS își rezervă dreptul de a șterge orice fotografie care nu respectă cerințele de mai jos.
Utilizatorul va trebui să garanteze respectarea următoarelor condiții în ceea ce privește
fotografia prezentată:
1.1. Utilizatorul este unicul proprietar și autor al fotografiei. Utilizatorul declară că este unicul
proprietar al tuturor drepturilor de autor pentru fotografia urcată pe website și că aceasta
este liberă de drepturi ale terților. Utilizatorul este de acord ca CEETRUS să publice
fotografia pe pagina https://album.drumultaberelor.ro.
1.2. Fotografia nu are conținut ilegal, amenințător, care incită la ură, fals, înșelător, abuziv,
inoportun, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, provocator, pornografic sau blasfemator.
1.3. Fotografia nu conține niciun element care ar putea constitui sau încuraja o conduită care
ar fi considerată drept infracțiune, acte care ar antrena răspunderea civilă sau care ar
încălca legea.
1.4. Fotografia nu contravine legislației privind drepturile de autor, mărcile comerciale,
drepturile contractuale sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unei terțe
persoane sau entități și nici nu încalcă dreptul persoanei la viață privată sau la publicitate;
de asemenea, fotografia nu trebuie să conțină:
1.4.1. Mărci comerciale care aparțin unei terțe părți;
1.4.2. Materiale protejate prin drepturi de autor deținute de o terță parte;
1.4.3.Nume, similitudini sau alte caracteristici care permit identificarea unor celebrități sau
personalități publice, în viață sau decedate. Utilizatorul va face dovada faptului că a
obținut consimțământul persoanelor reprezentate în fotografie, dacă este necesar.
1.4.4. O fotografie pentru realizarea căreia utilizatorul a cumpărat sau și-a procurat dreptul
de a utiliza o bancă de imagini.
1.5. Utilizatorii se angajează să acopere integral toate cheltuielile legate de plata drepturilor
de autor, onorarii și alte cheltuieli care ar putea fi datorate cuiva și pe care CEETRUS ar
trebui să le achite în urma încălcării de către utilizator a uneia din normele de mai sus.
1.6. Utilizatorii confirmă că au acordul tuturor persoanelor reprezentate în fotografiile urcate pe
website de a fi prezentate în ipostaza respectivă și că au luat cunoștință de instituția care
operează website-ul. Eventualele costume, accesorii sau alte materiale utilizate trebuie să fi
fost închiriate sau împrumutate cu acordul proprietarului și cu orice alte acorduri necesare.
De asemenea, utilizatorii sunt de acord cu condițiile stabilite la punctul 2.2 din prezentul
regulament.
1.7. Utilizatorii pot încărca pe website o fotografie retușată, prelucrată sau montată. În cazul în
care există îndoieli în privința caracterului fotografic al operei prezentate, CEETRUS va
putea solicita utilizatorului să furnizeze fișiere și/sau metadate prin care să facă dovada
faptului că este vorba, într-adevăr, de o fotografie.
2. Utilizarea fotografiilor de către CEETRUS
2.1. CEETRUS recunoaște că fiecare utilizator rămâne titularul deplin al drepturilor de autor
asupra fotografiei prezentate.
2.2. Utilizatorii acceptă ca fotografiile urcate pe website să poată fi utilizate de către CEETRUS în
scop de marketing. Prin încărcarea pe website utilizatorii acordă CEETRUS dreptul de a
utiliza fotografiile urcate în cadrul activităților și publicațiilor lor, precum site-urile lor
internet, orice tip de publicație tipărită, postere, afișe, panouri.
2.3. Prin încărcarea pe site, utilizatorii transferă CEETRUS drepturile de autor asupra fotografiilor
urcate, cu obligația de a se menționa numele autorului fotografiei.

2.4. Va trebui ca toate fotografiile utilizate de CEETRUS să poarte o mențiune referitoare la
numele autorului. Absența acestei mențiuni nu va fi considerată o încălcare de drepturi,
atâta timp cât CEETRUS va depune eforturi rezonabile pentru a rectifica situația, în termen
de 10 zile lucrătoare de la data la care i s-a notificat această absență.
2.5. Utilizatorii recunosc că le revine responsabilitatea de a-și proteja fotografiile de orice
utilizare improprie a imaginii de către un terț, protecție care poate consta, de exemplu, dar
nu în mod exclusiv, în inserția unui filigran. CEETRUS nu este răspunzător pentru nicio
eventuală utilizare improprie a imaginilor.

