ZMLUVNÉ PODMIENKY
Pred zapojením sa do „kampane #TravelByXperia ( ďalej len „kampaň“), ktorú organizuje
spoločnosť Sony Mobile Communications Inc., si pozorne prečítajte zmluvné podmienky.
Zapojením sa do kampane vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami.
Kampaň nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani
prepojená so službou Instagram. Služba Instagram nenesie žiadnu zodpovednosť za
účastníkov kampane.
1. Kampaň je určená pre jednotlivcov, ktorí majú konto služby Instagram a ktorí
v čase zapojenia sa do kampane dosahujú plnoletosť stanovenú krajinou alebo
oblasťou pobytu. Jednotlivci, ktorí v čase zapojenia sa do kampane nedosahujú
plnoletosť, sa kampane nesmú zúčastniť bez súhlasu rodiča alebo zákonného
zástupcu.
2. Ak sa chcete do kampane zapojiť, je potrebné vykonať nasledovné
kroky:
•

1. krok: Sledujte konto služby Instagram @SonyXperia.

•

2. krok: Uverejnite na svojom instagramovom konte fotografie,
ktoré ste osobne vytvorili pomocou zariadenia Xperia, a pridajte
tieto hashtagy:
✓ #TravelByXperia,
✓ názov krajiny alebo oblasti, napríklad #Francúzsko,
✓ názor zariadenia Xperia, napríklad #Xperia5II (Akceptované
sú všetky smartfóny radu Xperia).

3. Fotografie musia byť vytvorené smartfónom radu Xperia. Ak sa chcete zapojiť do
kampane, vaše konto služby Instagram musí byť verejné.
4. Účastníci majú zakázané označovať alebo uvádzať akýkoľvek hanlivý, urážlivý,
nemravný, pornografický, vulgárny, výhražný alebo nezákonný obsah (čo sa týka
fotografií aj čo sa týka akýchkoľvek pridaných komentárov/označení) alebo obsah,
ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať konanie považované za kriminálny
trestný čin, skutok s občianskoprávnou zodpovednosťou či skutok inak porušujúci
zákon alebo podmienky používania služby Instagram.
5.
Fotografie budú na základe nášho vlastného uváženia vyberané v súlade
s konceptom kampane spomedzi
zúčastnených príspevkov dodržiavajúcich zmluvné podmienky a budú zdieľané
na webových lokalitách a kontách sociálnych médií skupiny Sony (súhrnne
označované ako „naše médiá“). Po procese výberu vás budeme kontaktovať
priamou správou v službe Instagram odoslanej z konta @SonyXperia,

aby sme overili podrobnosti týkajúce sa fotografie. Beriete na vedomie, že na
základe výberu fotografií od nás nezískate žiadne finančné platby, dary ani inú
vecnú hodnotu (napríklad zariadenie).
6. Zapojením fotografií do kampane účastník garantuje, že:
1)

fotografie sú plne v súlade s týmito zmluvnými podmienkami a
podmienkami používania služby Instagram;

2) fotografie sú originálnymi fotografiami, ktoré účastník zachytil smartfónom
radu Xperia;
3) účastník vlastní všetky práva (vrátane autorských práv) a môže nám udeliť
licenciu na používanie fotografií v súlade s týmito zmluvnými podmienkami;
4) fotografie nenarúšajú práva tretích strán (vrátane práva na publicitu,
ochranu osobných údajov alebo iných ekvivalentných práv danej osoby);
5)

účastník získal povolenie (vrátane povolenia rodičov alebo zákonných
zástupcov v prípade, že fotografia zachytáva dieťa alebo akékoľvek jeho
osobné údaje) na použitie snímky a všetkých ostatných osobných údajov od
každej osoby, ktorá je na fotografiách zachytená, a

6) účastník získal príslušné licencie povolenia a/alebo vydania umožňujúce
používanie hudby, obrázkov, videí, zvuku, fotografií, textov a iných materiálov,
ktoré sú súčasťou fotografií, od ich autorov. Účastník berie na vedomie, že
prihlásenie fotografií zo zdrojov tretích strán (napríklad iných webových
stránok alebo blogov) je zakázané a používanie takýchto fotografií bez
povolenia môže predstavovať porušenie autorských práv.
7. Ak opodstatnene rozhodneme, že tieto zmluvné podmienky, verejný poriadok
či morálka boli porušené, zdieľanie príspevkov prostredníctvom našich médií
môže byť zrušené.
8. Účastník nám udeľuje neodvolateľnú, neexkluzívnu a bezplatnú licenciu na
kopírovanie, modifikovanie, úpravu, prispôsobenie, publikovanie,
reprodukovanie, zobrazovanie, distribuovanie a iné používanie fotografií
prostredníctvom našich médií (vrátane práva na sublicenciu pre iné spoločnosti
skupiny Sony). Účastník najmä potvrdzuje a súhlasí s tým, že fotografie môžu byť
publikované prostredníctvom našich médií a fotografie môžeme upraviť alebo
zmeniť (napríklad orezať alebo
doplniť obrázkom, hudbou alebo zvukovými efektmi). Iné použitie fotografií bude
podliehať zmluve s účastníkom. Účastník tiež garantuje, že má práva potrebné na
udelenie licencie uvedenej v rámci tejto časti. Účastník súhlasí s tým, že sa zrieka
všetkých osobnostných práv na používanie fotografií.

9. Neprijímame žiadne záväzky týkajúce sa využívania možnosti publikovania
fotografií a účastník je výhradne zodpovedný za riešenie akýchkoľvek sporov
s tretími stranami, ktoré sa týkajú fotografií, a to na vlastné náklady. Účastník
súhlasí so zbavením zodpovednosti a nepoškodením nás, spoločností, riaditeľov,
zamestnancov ani zástupcov skupiny Sony v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi,
škodami, stratami, nákladmi alebo výdavkami vyplývajúcimi z jeho účasti
v kampani vrátane nášho využívania fotografií, ako aj súhlasu zo strany účastníka.
10. V súvislosti s touto kampaňou nenesieme žiadnu inú zodpovednosť a neposkytuje
žiadne iné záruky, vyjadrené alebo predpokladané, okrem tých, ktoré sú presne
stanovené v týchto zmluvných podmienkach. Nenesieme zodpovednosť za žiadne
technické chyby alebo chyby platformy Instagram, ktoré účastníkovi neumožnia
účasť v kampani alebo prijímanie či odosielanie priamych správ. Nevylučujeme
zodpovednosť za úmrtie alebo osobné zranenie vyplývajúce z našej vlastnej
nedbanlivosti.
11. Neschopnosť uplatniť ktorékoľvek z týchto zmluvných podmienok
z našej strany nebude predstavovať zrieknutie sa práv vyplývajúcich
z daného ustanovenia.
12. Pokiaľ miestne právo krajiny alebo oblasti pobytu účastníka nestanovuje inak,

kampaň a jej zmluvné podmienky budú podliehať právomoci súdov Japonska.
Akékoľvek spory týkajúce sa kampane budú podliehať právomoci tokijského
okresného súdu ako súdu prvej inštancie.

