ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
Моля, прочетете и прегледайте внимателно следните правила и условия, преди
да участвате в "кампанията #TravelByXperia" ("Кампания"), организирана от Sony
Mobile Communications Inc. Ако се присъедините към Кампанията, това ще
означава, че приемате настоящите правила и условия. Кампанията по никакъв
начин не е спонсорирана, подкрепяна, администрирана от или асоциирана с
Instagram. Следователно Instagram се освобождава изцяло от всякаква
отговорност от всички участници в тази Кампания.
1. Кампанията е отворена за лица, които имат профил в Instagram и са
пълнолетни в своята държава или регион към момента на
присъединяването. Забранява се участието в Кампанията на непълнолетни
лица към момента на присъединяването без съгласието на техните
родители или настойници.
2. За да участвате в Кампанията, трябва да изпълните следните
стъпки:
•

Стъпка 1: последвайте профила на @SonyXperia в Instagram и

•

Стъпка 2: качете в своя профил в Instagram снимка(и),
заснета(и) лично от Вас с устройство Xperia, и добавете
следните хаштагове:
✓ #TravelByXperia
✓ Името на Вашата държава или регион, напр. #France
✓ Името на Вашето устройство Xperia, напр. #Xperia5II
(приемат се всички смартфони от серията Xperia.)

3. Снимката/снимките трябва да е/са заснета(и) със смартфон от серията
Xperia. Вашият профил в Instagram трябва да бъде настроен на "публичен",
за да може да участвате в Кампанията.
4. На участниците се забранява да отбелязват или да подават всякакви
опозоряващи, клеветнически, нецензурни, порнографски, оскверняващи,
заплашителни или противозаконни материали (както по отношение на
снимката/снимките, така и на всички асоциирани
коментари/отбелязвания) или всякакви материали, които биха породили
или насърчили поведение, което може да се сметне за престъпление или да
породи гражданскоправна отговорност, или да наруши по друг начин някой
закон или Условията на ползване на Instagram.
5.
Ще изберем снимката/снимките в съответствие с концепцията на
Кампанията измежду
участващите снимки съгласно настоящите правила и условия и по наша
преценка и ще ги споделим на уебсайтове на групата на Sony и в

профилите в социалните мрежи (събирателно "нашите Медии"). След
подбора ще се свържем с Вас чрез Instagram Direct от профила на
@SonyXperia в Instagram, за да проверим детайлите на снимката/снимките.
Вие потвърждавате, че няма да извършим никакви плащания на парични
суми, да Ви предоставим подаръци или друго стойностно изражение (напр.
устройства) в замяна на избора на снимката/снимките.
6. Като предоставя снимката/снимките на Кампанията, участникът гарантира,
че:
1) снимката/снимките отговаря(т) напълно на настоящите правила и
условия и на
Условията на ползване на Instagram;
2) снимката/снимките е/са оригинално заснета(и) от участника със
смартфон от серията Xperia;
3) участникът притежава всички права (включително авторското право)
да предостави лиценза на снимката/снимките на нас съгласно
настоящите правила и условия;
4) снимката/снимките не нарушава(т) правата на трети лица
(включително правото на публичност, поверителност или други
еквивалентни права на дадено лице);
5)

е получено разрешение (включително разрешение от родителите или
настойниците, ако снимката/снимките съдържа(т) каквото и да е
изображение или друга лична информация за деца) да се използва
изображението и всякаква друга лична информация на всяко лице,
присъстващо на снимката/снимките и

6) са получени съответните лицензи, разрешения и/или освобождавания
за използване на музика, изображения, видео, аудио, снимки, текст или
други материали, съдържащи се на такава/такива снимка(и) от
съответните им притежатели. Участникът потвърждава, че подаването
на снимката/снимките от източници трети лица (включително други
уебсайтове или блогове) е забранено и използването на такава/такива
снимка(и) без позволение може да представлява нарушение на авторско
право.
7. Споделените от нас записи могат да бъдат изключени от нашите Медии,
ако преценим основателно, че има нарушаване на настоящите правила
и условия или на обществения ред и морала.
8. Участникът ни предоставя неотменим, неизключителен и безплатен лиценз
да копираме, модифицираме, редактираме, адаптираме, публикуваме,
възпроизвеждаме, визуализираме, разпространяваме или използваме по
друг начин снимката/снимките на всяка наша Медия (включително право
на подлицензиране на други компании от групата на Sony). По-специално

участникът потвърждава и се съгласява, че снимката/снимките могат да
бъдат публикувани в нашите Медии и че можем да редактираме или
променяме избраната/ите снимка/снимки (напр. изрязване или
добавяне на изображение, музика или звукови ефекти). Всяка друга
употреба на снимката/снимките ще бъде обект на споразумение с участника.
Участникът гарантира, че има необходимите права да предостави лиценза,
определен в този раздел. Участникът се съгласява да се откаже от всякакви
морални права за използването на снимката/снимките.
9. Не поемаме отговорност по отношение на използването на публикацията на
снимката/снимките и участникът е единственият отговорен за разрешаване
на всеки спор с трети лица, свързан със снимката/снимките, за своя
собствена сметка. Участникът се съгласява да обезщети и да освободи от
отговорност нас, компаниите от групата на Sony, директорите, служителите
и представителите от и срещу всякакви искове, вреди, загуби или разходи от
всякакъв вид, независимо дали са възникнали във връзка с участието му/й в
Кампанията, включително използването от наша страна на
снимката/снимките и съгласието на участника.
10. Не предоставяме никакви становища или гаранции, изрични или
подразбиращи се, относно тази Кампания, различни от изрично
определените в тези правила и условия. Не носим отговорност за всякакви
технически грешки или грешки в платформата Instagram, които могат да
попречат на даден участник да участва в Кампанията или да получава или
изпраща директни съобщения. Не се опитваме да изключим отговорност
при смърт или телесна повреда, възникнала в резултат на собствена
небрежност.
11. Неуспешното прилагане на някое от тези правила и условия от
наша страна не представлява отказ от тази клауза.
12. Кампанията и настоящите правила и условия се ръководят от законите в

Япония, освен ако не е предвидено друго от местното законодателство на
държавата или региона на местоживеене на участника. Всеки спор относно
Кампанията е в компетенциите на Районния съд на Токио, като съд от
първа инстанция.

