BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
POSKYTOVATEL
FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB:
Adresa:

E-mail:
Telefon:

NÁZEV SPOLEČNOSTI:
Adresa firmy:

E-mail:
Telefon:
Datum schůzky:

Čas schůzky:

Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení fotografií v několika
pobočkách nebo sídlech firmy. Pokud se smlouva vztahuje k několika místům, je třeba je uvést
v příloze A. Pokud jsou některé pobočky vlastněny franšízanty, každý takový franšízant musí
uzavřít s poskytovatelem služeb samostatnou smlouvu.

Četl(a) jsem tuto smlouvu včetně smluvních podmínek uvedených níže, rozumím jim, souhlasím
s nimi a zavazuji se, že se jimi budu řídit.
Mám plnou moc a právo podepsat tuto smlouvu v zastoupení výše uvedených stran.
Poskytovatel služeb

Firma

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Datum:

Datum:
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Smluvní podmínky
1. Základní informace: Tuto smlouvu mezi sebou uzavírájí poskytovatel fotografických služeb
(dále jen „poskytovatel služeb“) a firma, jejíž prostory jsou fotografovány pro program
Business View v Mapách Google (dále jen „firma“).
2. Program Business View v Mapách Google: Poskytovatel služeb je nezávislá smluvní
strana. Poskytovatel služeb ani jeho zaměstnanci nejsou zaměstnanci ani zástupci
společnosti Google. Poskytovatel služeb je však oprávněn poskytovat v rámci programu
Business View v Mapách Google fotografické služby místním firmám, které se do
zmíněného programu chtějí zapojit.
3. Úhrada poplatku za služby: Poskytovatel služeb a firma se dohodnou na úhradě za
vytvoření snímků pro Business View v Mapách Google a související služby („poplatek za
služby“), který firma uhradí po pořízení snímků poskytovatelem služeb (viz oddíl 4 níže).
4. Služby a vlastnictví fotografií: Výměnou za poplatek za služby:
(a) poskytovatel služeb pořídí snímky těch částí exteriéru a interiéru firemních prostor, které
firma určí jako vhodné pro fotografování pro potřeby programu Business View (dále
„fotografie“);
(b) poskytovatel služeb vynaloží obchodně přiměřené úsilí na to, aby zajistil, že fotografie
splní technické požadavky programu Business View v Mapách Google;
(c) poskytovatel služeb tímto postoupí (nebo zajistí postoupení) veškerých vlastnických práv
(včetně práv na duševní vlastnictví) na fotografie firmě;
(d) v zákonem povoleném rozsahu poskytovatel služeb zajistí následující:
(i) všichni zaměstnanci poskytovatele služeb se vzdají veškerých osobnostních
autorských práv, které by mohli na fotografie mít, včetně práva být uvedeni jako
autoři, a
(ii) zaměstnanci poskytovatele služeb postoupí veškerá osobnostní autorská práva na
fotografie firmě;
(e) poskytovatel služeb nahraje fotografie na servery společnosti Google ke zpracování a
použití v souladu s podmínkami uvedenými níže v části 5.
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5. Smluvní podmínky týkající se nahrávání, zpracování a použití fotografií:
(a) Smluvní podmínky společnosti Google: Firma souhlasí s tím, že se bude nahrávání,
zpracování a použití fotografií řídit standardními online smluvními podmínkami
společnosti Google pro takové fotografie, viz www.google.com/intl/cs/policies/terms (a
dalšími relevantními smluvními podmínkami uvedenými na adrese
www.google.cz/intl/cz/maps/about/partners/businessview), popřípadě dodatečnými
smluvními podmínkami, které může společnost Google stanovit (souhrnně „smluvní
podmínky Google“).
(b) Oprávnění k nahrávání fotografií na servery Google za účelem jejich využití společností
Google: Firma tímto uděluje poskytovateli služeb oprávnění k nahrání fotografií svým
jménem do služeb Googlu a současně uděluje licenci k jejich používání Googlem v
souladu se smluvními podmínkami Google.
6. Omezená licence pro poskytovatele služeb: Firma uděluje poskytovateli služeb
neexkluzivní licenci na použití přiměřeného počtu snímků pořízených na základě této
smlouvy jako vzorků nebo kopií v portfoliu, které může poskytovatel služeb archivovat jako
ukázku své práce a využít k propagaci svých služeb.
7. Termín poskytnutí služeb: Po podpisu smlouvy si poskytovatel služeb vyhradí smluvený
termín, aby poskytl fotografické služby. Všechny poplatky za služby jsou nevratné. Jejich
vrácení lze požadovat pouze v případech uvedených v části 8 níže (nebo v případě, že se
poskytovatel služeb na základě vlastního uvážení rozhodne umožnit změnu termínu
poskytnutí služeb).
8. Vrácení peněz: Pokud společnost Google odmítne fotografie, protože nebudou splňovat
technické požadavky programu Business View v Mapách Google, a poskytovatel služeb
chybu po opětovném fotografování prostor firmy ve smluvené lhůtě neodstraní, vrátí firmě
všechny předem uhrazené poplatky za služby (neponese však v souvislosti se smlouvou
žádnou další odpovědnost).
9. Pojištění: Poskytovatel služeb si pro své aktivity v prostorách firmy zajistí komplexní
pojištění obecné odpovědnosti.
10. Důvěrnost: Tato smlouva představuje soubor důvěrných informací. Firma tuto smlouvu
nezveřejní ani nezpřístupní žádné třetí straně s výjimkou následujících případů: (a) třetí
stranou je společnost Google; (b) poskytovatel služeb ke zveřejnění poskytl písemný
souhlas; (c) zveřejnění smlouvy bylo nařízeno zákonem a firma na to poskytovatele služeb s
přiměřeným předstihem upozornila.
11. Žádné záruky: V MAXIMÁLNÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU POSKYTOVATEL
SLUŽEB ODMÍTÁ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE
FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB NEBO FOTOGRAFIÍ, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POSKYTOVATEL
SLUŽEB NEZARUČUJE, ŽE SPOLEČNOST GOOGLE BUDE FOTOGRAFIE
ZOBRAZOVAT.
12. Omezení odpovědnosti:
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(A) S VÝJIMKOU PORUŠENÍ DŮVĚRNOSTI (I) NEPONESE ŽÁDNÁ ZE STRAN (ZA
ŽÁDNÝCH PODMÍNEK ANI PODLE ŽÁDNÉ TEORIE) ODPOVĚDNOST ZA UŠLÉ
PŘÍJMY, ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA
NÁHRADU ŠKOD S EXEMPLÁRNÍ ČI TRESTNÍ FUNKCÍ A (II) CELKOVÁ
ODPOVĚDNOST ŽÁDNÉ ZE STRAN ZA NÁROKY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S
TOUTO SMLOUVOU NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU POPLATKU ZA SLUŽBY.
(B) POUŽÍVÁNÍ FOTOGRAFIÍ SPOLEČNOSTÍ GOOGLE SE ŘÍDÍ VÝHRADNĚ
SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI GOOGLE V SOULADU S USTANOVENÍMI V ODDÍLU 5
VÝŠE. SPOLEČNOST GOOGLE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ (ANI PODLE ŽÁDNÉ
TEORIE) VŮČI FIRMĚ ANI VŮČI POSKYTOVATELI SLUŽEB NEPONESE
ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ ČI
NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA NÁHRADU ŠKOD S EXEMPLÁRNÍ ČI TRESTNÍ FUNKCÍ
VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU.
13. Úpravy: Jakékoli úpravy této smlouvy musí být (a) předem písemně schváleny společností
Google a (b) musí být uvedeny v písemné smlouvě podepsané poskytovatelem služeb a
firmou.
14. Celá smlouva: Tato smlouva tvoří úplné znění dohody obou stran týkající se jejího
předmětu a nahrazuje veškeré předchozí nebo stávající dohody ohledně tohoto předmětu.
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Příloha A
Pokud se tato smlouva vztahuje k několika místům, uveďte všechna níže. Neuvádějte zde
franšízovaná místa. Za každou franšízu je nutné uzavřít samostatnou smlouvu s
poskytovatelem služeb.
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