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Pusselbitar till din släkthistoria

Villkor för bildanvändning/Leveransvillkor/Upphovsrätt
Rätten att söka och hämta bilder ur Logiums databas gäller endast ifall du godkänner nedanstående
villkor. Vid registrering som användare av Logiums
databas får du granska och godkänna dessa villkor
genom att kryssa i rutan. Avtalsvillkoren är bindande
för kunden.
Alla bilder som visas på Logiums hemsida är skyddade enligt lagen om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk (1960:729) och får inte kopieras eller laddas ned utan Logiums tillstånd.
Logium levererar i första hand digitala högupplösta bilder. Vid beställning skall användningssätt
anges, liksom om beställaren är en privatperson eller ett företag. För privatpersoner gäller att bild kan
användas för enskilt icke-kommersiellt bruk mot en
kraftigt reducerad kostnad. Med enskilt bruk menas
att privatperson använder digital bild för att se på på
egen dator, enstaka utskrifter på papper att hänga på
vägg i hemmet eller sätta i pärm för eget bruk.
Varje egen enstaka utskrift skall märkas (läslig
handtextning räcker) med fotograf och Logium. Bild
kan få användas av privatperson på egen icke-kommersiell hemsida och blogg mot en avgift och under
högst 1 år. Bilder på internet får bara publiceras lågupplösta (72 dpi) i liten pixelstorlek och det är beställarens ansvar att se till att nätpublicerade bilder
visas lågupplösta. Logium kan kostnadsfritt göra om
bilder till lågupplösta sådana om beställaren så önskar. Beställaren anmodas utan uppmaning meddela
Logium (via e-mail till info@stigfinnaren.nu) när och
om bild används på hemsida och/eller bloggsida och
från vilket datum bilden använts. Privatperson kan
köpa en högupplöst bild för enskilt icke-kommersiellt
bruk direkt på logium.se
För publicering och annan kommersiell användning av bilderna debiteras användningsavgift enligt
prislista. Samtliga priser för publicering avser engångsanvändning. Bild får användas i den omfattning och för det ändamål som avtalats. Bilden får inte
överlåtas (användningsrätten är personlig) eller förändras utan Logiums tillstånd. Användningsrätten
är icke-exklusiv, om inte annat överenskommits. Bilden får inte spridas, hyras ut eller mångfaldigas utan
överenskommelse med Logium. Användningsrätten
skall utnyttjas senast inom ett år från leverans.

Inga bilder får lagras eller arkiveras efter användning utan Logiums tillstånd. När tiden för upplåtelsen går ut ska användaren förlänga nyttjandetiden
eller upphöra med all användning av bilden. Efter
användning skall de digitala bilderna raderas.
Fotografens namn, om detta är känt, samt Logium.
se skall anges i anslutning till publicerad bild. För
bilder som publicerats på internet ska det utöver fotografens namn, om detta är känt, finnas en länk till:
www.logium.se Uteblivet namn debiteras med ett
100%-igt påslag utöver aktuell användaravgift.
Bilden får inte ändras, beskäras eller byggas vidare
på utan medgivande av Logium. Bilder ändrade utan
medgivande debiteras med ett 100%-igt påslag utöver aktuell användaravgift.
Bilden får inte användas på ett sätt som kan uppfattas kränkande eller nedsättande för upphovsman
eller avbildad person. Bilder som används i politiska
sammanhang eller i samband med kriminalitet eller
opinionsbildning, där personer på bild eller fotografen/upphovsmannen kan förknippas med sammanhanget, ansvarar beställaren för. Beställaren skall
ersätta Logium för de eventuella krav en tredje part
kan komma att ställa på bildägaren utifrån beställarens användning.
Beställaren ansvarar även i övrigt för att eventuella
nödvändiga tillstånd för bildens användning inhämtas i varje enskilt fall, t ex beträffande konstnärliga
verk och upphovsmannens ideella rätt.
Användning av bild skall meddelas Logium. Två
exemplar av trycksaken eller publikation där bild
finns publicerad skall sändas till: Logium, Bysjövägen 17, 810 40 Hedesunda.
Vid beställning av bild anges uppgift om upplaga,
bildens storlek på sidan et c, vilka uppgifter kommer
att kontrolleras gentemot översänd publikation. Faktura på bildanvändning sänds normalt efter det att
referensexemplaret lämnats, eller då Logium meddelats på annat sätt.
Alla bilder som visas på Logiums hemsida är skyddade enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras
eller laddas ned utan Logiums tillstånd. Om en bild
används utan överenskommelse med Logium debiteras ett 100%-igt påslag utöver aktuell användaravgift.

En personbild är ett fotografi där identifierbar
person/personer förekommer på bilden. Enligt lagen
om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild själv ge sitt samtycke
till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar helt
på den som publicerar bilden eller använder bilden
på internet. I de fall en beställare använder en bild i
reklamsammanhang utan tillstånd för bild med identifierbara personer, fråntar sig Logium allt ansvar.
I de fall en bild innehåller en annan upphovsmans
verk eller varumärke eller annan immateriell rätt,
svarar användaren för att erforderliga medgivanden
inhämtats och svarar ensam för eventuella krav på
ekonomisk ersättning från denne.
Logium är i intet fall ansvarig för indirekt skada
eller följdskada. Logium skall under inga omständigheter vara skyldig att utge större ersättning än vad
som motsvarar fakturabeloppet avseende den bild
som föranleder skadeståndsansvar.
Svensk rätt gäller för avtalet. Tvister skall prövas
i Tingsrätt.
Enligt Upphovsrättslagen (1960:729; 2005:359;
2005:360) har upphovsmannen alltid ett ideellt skydd
till sin bild.
I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt (1960:729;
2005:359; 2005:360) samt till Personuppgiftslagen
(1998:204; 2006:398).

