Huawei InFocus Awards
Uvjeti natjecanja
1. Opći uvjeti
1.1

Ovim se dokumentom, zajedno s Dodacima 1-3 („Uvjeti natjecanja“) određuju opći
uvjeti fotografskog natjecanja organiziranog pod imenom Huawei InFocus Awards
(“Natjecanje”).

1.2

Organizator natjecanja je tvrtka Huawei Polska sp. z o.o. s uredom u Varšavi, na adresi
ul. Domaniewska 39A, 02–672, Varšava, Poljska, prijavljena u registar poduzetnika
Nacionalnog sudskog registra Okružnog ureda grada Varšave u Varšavi, u 13.
Komercijalnom odjelu nacionalnog sudskog registra pod brojem KRS 0000221936,
NIP: 5262800201, s dioničkim kapitalom u iznosu od PLN 17,000,000 (“Huawei
Polska”).

1.3

Tvrtka Huawei Polska ne naplaćuje naknadu za sudjelovanje na Natjecanju i ne vraća
radove predane u okviru Natjecanja. Tvrtka Huawei Polska prihvaća samo radove
predane elektronskim putem.

1.4

Tvrtka Huawei Polska sponzor je svih nagrada koje se dodjeljuju u sklopu Natjecanja.

1.5

Natjecanje počinje 24. lipnja 2019. u 10:00 (po srednjeeuropskom ljetnom vremenu,
„CEST“), a završava 8. rujna 2019. u 23:59 (CEST).

1.6

Fotografije predane za sudjelovanje u Natjecanju mogu biti snimljene na području
Republike Poljske ili u inozemstvu.

1.7

Natjecanje podliježe zakonima Republike Poljske.

2. Kategorije Natjecanja
2.1

Natjecanje uključuje sljedeće kategorije („Kategorije“):
a)

Faces – eksperimentiranje s identitetom i umjetničkom snagom portreta;

b)

#Emotional Tag – izražavanje trenutnih osjećaja posredstvom fotografije;

c)

Hello, Life! – dijeljenje emocija ili inspiracije u svakodnevnim iskustvima;

d) Going the Distance – otkrivanje novih mjesta i novih iskustava koje ona nude uz
pomoć novih mogućnosti kamere telefonskog uređaja, kao što su tele-leće,
mogućnost snimanja iz super širokog kuta, ili makro snimanja;
e)

Storyboard – priča ispripovijedana u 9 (devet) kadrova, u obliku slijeda
fotografija koje zajedno čine smislenu i zanimljivu priču;

f)

Life Now – priča ispripovijedana u filmskom obliku u trajanju od 30 sekundi;
Radovi prijavljeni u kategoriji Life Now moraju biti predani isključivo u obliku
kratke video snimke u trajanju od najviše 30 sekundi i u MP4 formatu. Sve odredbe
ovog ugovora koje se odnose na „fotografiju“ primjenjuju se i na „video snimku“.
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2.2

Neovisno o navedenom pod točkom 4 (5) ovog ugovora, tvrtka Huawei Polska ili bilo
koja strana ovlaštena od strane tvrtke Huawei Polska zadržava pravo da odredi
određenu prijavljenu fotografiju kao pripadajuću nekoj drugoj Kategoriji umjesto
Kategoriji koju je odabrao Sudionik ako se zaključi da je Kategorija koju je odabrao
Sudionik iz bilo kojeg razloga neodgovarajuća za prijavljeni rad. U slučaju ovakve
izmjene, nije potreban pristanak Sudionika i/ili upućivanje prethodne obavijesti
Sudioniku o učinjenoj izmjeni.

3. Sudionici
3.1.

U skladu s točkom 3.2, Natjecanju mogu pristupiti sve fizičke osobe s punom pravnom
sposobnošću, u skladu s odredbama točke 3.6. Sve osobe koje su podnijele svoje prijave
za Natjecanje u daljnjem tekstu navode se kao „Sudionici“.

3.2.

Fizičke osobe mlađe od 16 (šesnaest) godina, ili osobe starije od 16 (šesnaest) godina,
ali ograničene pravne sposobnost smiju pristupiti Natjecanju, ali pod uvjetom da
predaju pismenu dozvolu svog zakonskog skrbnika i/ili pravnog zastupnika u skladu s
propisima nadležnog zakonodavstva. Pismeni pristanak izdaje se na poljskom, ili
engleskom jeziku, ili na službenom jeziku jedne od sljedećih zemalja: Litve, Estonije,
Bugarske, Kanade, Makedonije, Latvije, Švedske, Austrije, Danske, Srbije, Finske,
Grčke, Mađarske, Češke Republike, Hrvatske, Rumunjske, Turske, Ukrajine, Slovačke,
Slovenije, Norveške, ili bilo kojem drugom jeziku, pod uvjetom da je priložen ovjereni
prijevod na poljski, engleski ili bilo koji od službenih jezika gore navedenih zemalja,
sročen na način prikazan nacrtom u Dodatku 1 ovog ugovora.

3.3.

Pismena dozvola zakonskog skrbnika i/ili pravnog zastupnika fizičke osobe smanjene
pravne sposobnosti treba također uključivati i odobrenje ovih Uvjeta natjecanja te
uvjeta licenciranja za korištenje prijavljenih fotografija.

3.4.

Tvrtka Huawei Polska zadržava pravo zatražiti presliku ili original pismene dozvole iz
točke 3.2 i 3.3. U slučaju ne-podnošenja takvog dokumenta u roku od 5 (pet) dana nakon
dana slanja zahtjeva za istim na adresu Sudionikove e-pošte, može doći do isključenja
dotične osobe iz Natjecanja.

3.5.

Sudionici mogu biti profesionalni fotografi i/ili amateri.

3.6.

Zaposlenici (stalni ili privremeni) bilo koje od sastavnica Huawei tvrtke i ostale strane
uključene u organizaciju natjecanja (uključujući zaposlenike i članove njihove uže
obitelji) ne mogu sudjelovati u Natjecanju. Članovima uže obitelji smatraju se roditelji,
potomci, braća i sestre, supružnici, braća i sestre supružnika te usvojena djeca ovih
članova.

3.7.

Bilo koja osoba koja ne zadovolji bilo koji od zahtjeva navedenih u ovim Uvjetima
natjecanja i/ili navede netočne, krive i/ili obmanjujuće podatke može biti automatski
isključena iz Natjecanja na osnovi diskrecijskog prava tvrtke Huawei Polska. Postupak
isključivanja bilo koje osobe iz Natjecanja zbog kršenja odredbi ovih Uvjeta može se
provesti u bilo kojem trenutku. U slučaju da uradci predani od strane takve osobe budu
nagrađeni, dotična osoba nije pošteđena mogućnosti da ju se diskvalificira kasnije, a
tvrtka Huawei Polska u tom slučaju ima pravo oduzeti dodijeljenu Nagradu te objaviti
oduzimanje iste na svojim službenim internetskim stranicama i/ili putem drugih
medija.
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4. Fotografije
4.1.

Na Natjecanje se smiju prijaviti isključivo fotografije snimljene Huawei uređajima.
Sudionik je dužan navesti koji model uređaja je korišten.

4.2.

Pojedinačna fotografija koja se prijavljuje na natjecanje veličinom ne smije prelaziti 25
MB, a pojedinačni video snimak 150 MB.

4.3.

Fotografije koje su ranije objavljene u komercijalne svrhe, npr. koje su korištene u
časopisima, reklamama, magazinima, na izložbama, blogovima, internetskim
stranicama, ili koje su ranije već bile nagrađivane ne mogu sudjelovati na Natjecanju.
Ovo se ne odnosi na fotografije koje su ranije bile objavljene isključivo za privatne svrhe
na vlastitom blogu i/ili internetskoj stranici, ili na privatnom profilu Sudionika na
društvenim mrežama.

4.4.

Dopušteno je koristiti filtere i/ili korigirati boje na fotografijama u svrhu uređivanja.
Nije dopušteno dodavati i/ili uklanjati predmete, ili mijenjati izvornu kompoziciju
fotografije.

4.5.

Sudionik treba svaku fotografiju prijaviti u jednoj od postojećih kategorija.

4.6.

Za svaku prijavljenu fotografiju Sudionik mora navesti naziv odabran po vlastitom
nahođenju.

4.7.

Svaki Sudionik smije prijaviti više od jedne fotografije, u skladu s uputama objavljenim
na Internetskoj stranici (kako je navedeno niže). U slučaju da Sudionik objavi 2 (dvije)
fotografije koje su identične ili slične jedna drugoj, npr. obje predstavljaju isti ili slični
predmet ili mjesto, tvrtka Huawei Polaska zadržava pravo da diskvalificira jednu ili sve
takve fotografije s Natjecanja.

4.8.

Fotografije koje se prijavljuju na Natjecanje, kao i dodijeljeni im nazivi, ne smiju biti
nezakonitog sadržaja, ili narušavati ijedan moralni ili društveno prihvaćeni standard, ili
druga prava, a osobito ne smije prikazivati:
a) sadržaje koji su pogrdni, nasilni, prijeteći, rasno uvredljivi, seksualno eksplicitni,
opsceni, štetni, vulgarni, koji predstavljaju govor mržnje ili bilo kakvu drugu vrstu
nepoželjnih sadržaja;
b) svetogrđe bilo koje vrste;
c) bilo kakav sadržaj koji ugrožava prava trećih strana, uključujući, ali ne
ograničavajući se na pravo na sliku i pravo na osobne podatke;
d) bilo koji sadržaj, uključujući reklame, ili sadržaj koji je na neki drugi način
namijenjen promidžbi robe, usluga, događanja i/ili tvrtki, ili bilo kakvo traženje ili
iznuđivanje novca, robe, ili usluga za osobnu korist.

4.9.

Prijavljeni radovi koji ne ispunjavaju ovdje navedene zahtjeve neće biti primljeni na
Natjecanje. U slučaju da takva vrsta prijavljenog rada bude nagrađena, može biti kasnije
diskvalificirana, a tvrtka Huawei Polska ima pravo oduzeti sve nagrade dodijeljene
takvom radu, odnosno objaviti informaciju o oduzimanju nagrade na svojoj službenoj
internetskoj stranici i/ili putem drugih medija.

5. Prijavljivanje radova
5.1.

Kako bi se mogao uključiti u Natjecanje, Sudionik se mora prijaviti putem internetske
stranice:
https://campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/hr/(„Internetska
stranica“), slijedeći navedene upute te dajući sve potrebne informacije i/ili dozvole.
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Sve informacije i/ili dozvole koje Sudionik stavlja na raspolaganje tijekom postupka
prijave, smatraju se dobrovoljno danima, bez obzira na to što su nužan preduvjet za
sudjelovanje u Natjecanju.
5.2.

Potvrda slaganja s ovim Uvjetima preduvjet je za prijavu na Internetsku stranicu.

5.3.

Sudionici svoje fotografije mogu postaviti na Internetsku stranicu u razdoblju od 24.
lipnja 2019. u 10:00 (CEST) do 11. kolovoza 2019. u 23:59 (CEST).

5.4.

Svi Sudionici moraju osobno prijaviti svoje radove. Nije dopušteno obaviti prijavu rada
u ime treće strane.

5.5.

Tvrtka Huawei Polska ili bilo koja osoba ovlaštena od strane tvrtke Huawei Polska može
u bilo kojem trenutku zatražiti od Sudionika dodatne informacije i/ili dokumente koji
potvrđuju Sudionikov identitet, a posebno u svrhu ispunjavanja obveze opisane niže pod
točkom 9.1, i /ili u svrhu ispunjavanja svih preduvjeta za sudjelovanje u Natjecanju.
Poglavito je moguće da se od Sudionika zatraži da preda izvorne datoteke fotografija,
prije učinjenih izmjena, kako bi se moglo potvrditi poštivanje uvjeta određenih gore
navedenom točkom 4.1.

5.6.

Ako Sudionik ne dostavi informacije i/ili dokumente spomenute u točki 5.5 5 (pet) dana
nakon što je zahtjev poslan na Sudionikovu e-mail adresu, može biti isključen iz
Natjecanja.

5.7.

U roku od 72 (sedamdeset dva) sata nakon uspješne predaje fotografije, tvrtka Huawei
Polska ili osoba ovlaštena od strane tvrtke Huawei Polska ima pravo podvrgnuti
fotografiju određenim preinakama. Te moderacije mogu uključivati:
(a) stavljanje fotografije u Kategoriju koja se razlikuje od one u kojoj je Sudionik
prijavio fotografiju, a sve su skladu s točkom 2.2;
(b) provjeru da Sudionik, fotografija i/ili njen naziv ne krše neku od odredbi ovih
Uvjeta natjecanja;
(c) isključivanje fotografije ili Sudionika iz Natjecanja;
(d) odluku o kvalificiranju fotografije ili Sudionika za sudjelovanje u Natjecanju i
glasovanje korisnika.

5.8.

U skladu s točkom 5.7 (d), tvrtka Huawei Polska, ili bilo koja osoba ovlaštena od strane
tvrtke Huawei Polska će po vlastitoj diskrecijskoj ovlasti ocijeniti svaku fotografiju
prijavljenu za postavljanje na Internetskoj stranici i glasovanje korisnika. Ocjenjivanje
će se temeljiti na kvaliteti i umjetničkoj vrijednosti same fotografije, a provest će ga dvije
osobe ovlaštene od strane tvrtke Huawei Polska koje će dati svoje mišljenje neovisno
jedna od druge. Ako se obje osobe negativno izjasne o fotografiji, taj rad neće se
kvalificirati za sljedeću fazu natjecanja koja uključuje glasovanje korisnika. Ova odluka
smatra se konačnom, a kako bi se uklonila bilo kakva sumnja, mogućnost pravne
provjere ovakve odluke je isključena.

5.9.

U skladu s točkom 5.8., 72 (sedamdeset dva) sata nakon uspješne predaje fotografije,
ili po završetku postupka njenog moderiranja, fotografija će biti postavljena na
Internetsku stranicu (od strane tvrtke Huawei Polska).
Redoslijed prikaza fotografija na Internetskoj stranici može biti postavljen i/ili
preinačen u bilo kojem trenutku na osnovi diskrecijskog prava tvrtke Huawei Polska.

5.10.

U bilo kojem trenutku tijekom trajanja Natjecanja Tvrtka Huawei Polska ima pravo
provjeriti jesu li fotografije u skladu s ovim Uvjetima, a posebno za vrijeme trajanja
glasanja Žirija (npr. uz pomoć fotografija u internetskoj bazi podataka te uspoređivanja
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sličnosti, zatim koristeći internetsku tražilicu ili funkcije Photoshop-a, ili nekih drugih
dostupnih alata).
6. Glasovanje korisnika
6.1.

Svaki korisnik interneta, uključujući i Sudionika („korisnik“) ima pravo glasovati
putem Internetske stranice za fotografiju koju smatra najboljom među onima
postavljenima na Internetskoj stranici („Glasovanje“).

6.2.

Glasovanje traje od 24. lipnja 2019. do 19. kolovoza 2019. u 23:59 (CEST).

6.3.

Kako bi mogao sudjelovati u Glasovanju, svaki korisnik mora slijediti upute navedene
na Internetskoj stranici. Glasovanje se ne naplaćuje.

6.4.

Svaki korisnik može glasovati za više od 1 (jedne) fotografije prijavljene na Natjecanje.

6.5.

Svaki korisnik može više puta glasovati za istu fotografiju, pod uvjetom da između dva
glasovanja prođe najmanje 24 (dvadeset četiri) sata. Zabranjeno je glasovanje
korištenjem BOT-ova, drugih sličnih uređaja, ili na način koji se smatra
nepoštenim/nedoličnim. Tvrtka Huawei Polska zadržava pravo ukloniti i/ili zanemariti
bilo koji glas za koji postoji sumnja da krši ovu odredbu.

6.6.

Broj glasova koje je dobila svaka pojedina fotografija bit će javno objavljen do 18.
kolovoza 2019. u 23:59 (CEST). Nakon toga datuma, broj osvojenih glasova bit će javno
nedostupan.

6.7.

Fotografija koja dobije najveći broj glasova korisnika bit će nagrađena nagradom
publike („Nagrada publike“).

6.8.

U slučaju da dvije ili više fotografija osvoje isti najveći broj glasova te rezultat bude
neriješen, Dobitnika nagrade publike odabrat će tvrtka Huawei Polska ili bilo koja osoba
ovlaštena od strane tvrtke Huawei Polska, na temelju kriterija navedenih niže pod
točkom 7.3.

7. Glasovanje žirija
7.1.

7.2.

Žiri Natjecanja („Žiri“) imenuje tvrtka Huawei Polska. Članovi žirija su sljedeći:
a)

predstavnik tvrtke Huawei;

b)

4 (četiri) profesionalna fotografa;

c)

Predstavnik TripAdvisora

Između 50 (pedeset) fotografija koje su prikupile najveći broj glasova u okviru pojedine
Kategorije, žiri će odabrati koje će dobiti sljedeće nagrade:
a)

Grand Prix nagradu;

b)

1. Nagradu u pojedinačnoj Kategoriji;

c)

2. Nagradu u pojedinačnoj Kategoriji; i

d)

3. nagradu u pojedinačnoj Kategoriji.
(svi dobitnici gore navedenih nagrada, uključujući i dobitnika Nagrade publike,
smatraju se „Pobjednicima“).

7.3.

Pri odabiru pobjednika, Žiri u obzir uzima sljedeće karakteristike fotografije:
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a)

umjetničku vrijednost;

b)

kvalitetu;

c)

jedinstvenost.

7.4.

Glasanje žirija izvršit će se na Internetskoj stranici u razdoblju između 20. kolovoza
2019. i 29. kolovoza 2019.

7.5.

Odluke žirija su konačne i obvezujuće za sve Sudionike Natjecanja.

7.6.

Nagrađene fotografije bit će objavljene 8. rujna 2019. na Internetskoj stranici.

8. Nagrade
8.1.

Pobjednicima se dodjeljuju sljedeće nagrade („Nagrade“):
a)

Huawei Matebook 13, Watch GT i EUR 10,000 -; vaučer u vrijednosti $250
za TripAdvisor (vaučer se može iskoristiti na bilo kojem TripAdvisor prodajnom
mjestu unutar godinu dana od dana proglašenja pobjednika Natječaja) te objavu
fotografije u trajanju od tjedan dana na naslovnoj stranici na sljedećim TripAdvisor
domenama: Poljska, Danska, Austrija, Norveška, Finska, Češka, Grčka, Mađarska,
Izrael, Srbija, Slovačka i Turska (o tjednu objave će odlučiti TripAdvisor) – za
osvojenu Grand Prix nagradu;

b)

Huawei Matebook 13, Watch GT, Huawei P30 Pro i EUR 2,000 -; vaučer
u vrijednosti $250 za TripAdvisor (vaučer se može iskoristiti na bilo kojem
TripAdvisor prodajnom mjestu unutar godinu dana od dana proglašenja
pobjednika Natječaja) – za osvojenu 1. Nagradu u pojedinačnoj Kategoriji;

c)

Huawei P30 Pro – za osvojenu 2. Nagradu u pojedinačnoj Kategoriji;

d)

Huawei P30 - za osvojenu 3. Nagradu u pojedinačnoj Kategoriji;

e)

Huawei P30 Pro and Watch GT – za osvojenu Nagradu publike.

8.2.

Tvrtka Huawei Polska zadržava pravo da, s obzirom na dostupnost dotične Nagrade,
kasnije objavi detaljne karakteristike Nagrada, npr. tehničke parametre uređaja i boju.

8.3.

Jedna osoba može biti dobitnikom više od jedne Nagrade. Pojedinačnoj Fotografiji
može biti dodijeljena samo jedna nagrada u okviru jedne Kategorije, a može osvojiti, uz
jednu od nagrada navedenih pod točkom 8.1 a-d, i Nagradu Publike.

8.4.

Svaki Pobjednik bit će osobno obaviješten o osvojenoj Nagradi putem e-pošte te o
detaljima preuzimanja Nagrade.

8.5.

Pobjednicima nije dopušteno prenijeti pravo na Nagradu trećim stranama.

8.6.

Nagrade koje nisu preuzete u roku od 14 dana, ili do 31. prosinca 2019. ako se radi o
novčanim Nagradama, neće se više moći preuzeti, odnosno smatrat će se da ih se
Pobjednici odriču.

8.7.

Nagrade će se dostaviti Pobjednicima u roku 21 (dvadeset jednog) dana nakon što
dotične osobe dostave tvrtki Huawei Polska podatke nužne za dostavu, broj bankovnog
računa te nakon ispunjenja svih obveza od strane Pobjednika naznačenih pod točkama
5.5, 10.11 i 11 ovih Uvjeta natjecanja.

8.8.

Nagrade će biti uručene Pobjednicima elektronskim prijenosom, ili poštom (u slučaju
ne-novčanih Nagrada). Nijedna Nagrada ne uručuje se u obliku gotovine.
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8.9.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu.

8.10.

Pobjednici mogu odbiti osvojenu Nagradu, u kojem slučaju se odriču prava na Nagradu.

8.11.

U slučaju diskvalifikacije pojedinog Pobjednika nakon što su objavljeni Pobjednici
Natjecanja, dotični je Pobjednik dužan vratiti dodijeljenu mu Nagradu o vlastitom
trošku te se smatra da je se odrekao. Ovakva diskvalifikacija ne podrazumijeva pravo
nekog drugog Sudionika da ostvari bolji plasman u Natjecanju i/ili da zatraži neku od
Nagrada.

8.12.

Tvrtka Huawei Polska ne snosi odgovornost spram drugih Sudionika za nagrađivanje
bilo koje fotografije koja ne ispunjava uvjete određene ovim Uvjetima.

8.13.

U slučaju nemogućnosti uručenja bilo koje Nagrade iz razloga koji su propust od strane
Pobjednika (uključujući, ali ne ograničavajući se na nedostavljene kontaktne podatke
i/ili nepotpune kontaktne informacije (broj bankovnog računa) zbog čega tvrtka Huawei
Polska nije u mogućnosti kontaktirati Pobjednika ili izvršiti bankovni prijenos novca),
smatrat će se da se Pobjednik odriče svog prava na Nagradu. U tom slučaju, tvrtka
Huawei Polska odbija preuzeti odgovornost za bilo kakvu posljedičnu štetu, a
Pobjedniku se neće dostaviti nagrada.

8.14.

Pobjednici su dužni potvrditi da je ne-novčana nagrada dostavljena u ispravnom stanju
potpisom potvrde o primitku. U slučaju nepravilnosti, Pobjednik će izravno kontaktirati
tvrtku Huawei Polska u skladu s postupkom opisanim pod točkama 13.4-13.6. Žalbe je
moguće podnijeti do 31. prosinca 2019. Nakon ovog datuma, žalbe se neće moći uvažiti.
Tvrtka Huawei Polska ne snosi odgovornost za bilo kakav nesretan slučaj na štetu
Pobjednika uslijed primitka ili korištenja Nagrada.

8.15.

Tvrtka Huawei Polska pokrit će troškove poštarine u zemlji i inozemstvu.

9. Porezi
9.1.

U slučaju da vrijednost Nagrada prelazi zakonski prag za porezno izuzeće, tvrtka Huawei
Polska, kao uplatitelj poreza, primit će jednokratnu uplatu na ime poreza od strane
Sudionika kojemu je dodijeljena Nagrada. Nagrada u obliku gotovine u iznosu od 11.11%
vrijednosti novčane Nagrade (ili bruto iznos vrijednosti ne-novčane Nagrade) bit će
pribrojena povraćenom iznosu.

9.2.

Novčana svota pribrojena u svrhu povrata neće biti isplaćena Pobjedniku, već preuzeta
od strane tvrtke Huawei Polska i uplaćena u nadležnom poreznom uredu u skladu s
primjenjivim poreznim propisima kao paušalni porez na dohodak od 10% na ukupnu
vrijednost nagrade (prema Članku 30, Stavak 1 i 2 Zakona o porezu na dohodak od 26.
7.1991. – pročišćeni tekst Službenog glasila zakona iz 2018., točka 1509 uključujući
naknadne izmjene).

9.3.

Kao uplatitelj poreza, Tvrtka Huawei Polska snosi isključivu odgovornost za
osiguravanje sredstava odnosno plaćanje poreza u Poljskoj. Tvrtka Huawei Polska nije
odgovorna za bilo kakve porezne obveze koje Pobjednik snosi u svojoj zemlji
prebivališta.

9.4.

Pobjednik snosi carinske troškove koji mogu proizaći na osnovi Carinskog zakonika
Unije (Uredba (EU) Br. 952/2013 Europskog parlamenta i Europske komisije od 9.
listopada 2013., Službeni list Europske unije od 10. listopada 2013. L. 269) te bilo kojeg
drugog međunarodnog propisa o međunarodnom prijenosu robe.
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9.5.

Tvrtka Huawei Polska nije dužna proučavati unutarnje propise domicilne zemlje
Pobjednika, ili možebitno primjenjive sporazume od dvostrukom oporezivanju između
Poljske i dotične zemlje u svrhu umanjivanja obveze iz ranije spomenute točke 9.1.

10. Autorsko pravo
10.1.

10.2.

10.3.

Sudionik izjavljuje da:
a)

je isključivi vlasnik/vlasnica moralnih autorskih prava na svaku fotografiju
prijavljenu na Natjecanje, na sve elemente prikazane na fotografiji, na naziv svake
fotografije prijavljene na Natjecanje (koji se zajedno nazivaju „Djelom“), ili je
suautor, isključivo ovlašten ispuniti autorova moralna prava na Djelo u ime svih
suautora;

b)

je valjano ovlašten/a odobriti ovlaštenja za ispunjenje autorskih moralnih prava na
Djelo u slučaju kad Sudionik nije isključivi vlasnik moralnih autorskih prava na
Djelo;

c)

autorska moralna prava na Djelo nisu ograničena niti opterećena pravima nijedne
treće strane te da ne krše prava nijedne treće strane;

d)

niti on/ona, niti druga ovlaštena osoba nisu dali daljnja ovlaštenja za ispunjenje
autorskih moralnih prava na Djelo.

Sudionik također izjavljuje da:
a)

je on/ona isključivi vlasnik autorovih imovinskih prava na Djelo, posebno prava na
korištenje Djela i raspolaganje njegovom uporabom u svim postojećim područjima
eksploatacije te na primanje naknade za korištenje Djela;

b)

on/ona ima isključivo pravo dati dozvolu za ispunjenje izvedenog autorskog prava;

c)

autorova imovinska prava na Djelo nisu ograničena niti opterećena pravima
nijedne treće strane te da ne krše prava nijedne treće strane;

d)

niti on/ona, niti druga ovlaštena osoba nisu dali daljnje ovlaštenje za korištenje
Djela u ijednoj mjeri.

Prijavljujući svaku pojedinu fotografiju na Natjecanje, Sudionik daje tvrtki Huawei
Polska ne-isključivu dozvolu („Dozvola“) za korištenje Djela u okviru sljedećih
područja:
a)

proizvodnja i reprodukcija primjeraka Djela koristeći određenu vrstu tehnologije,
uključujući tisak, reprografiju, fotografsku, optičku, magnetsku i digitalnu
tehnologiju, neovisno o standardu, sustavu i formatu.

b)

proizvodnja i reprodukcija primjeraka Djela u digitalnom obliku, posebno u okviru
IT sustava, na tvrdim diskovima, mrežnim diskovima i svim poslužiteljima,
uključujući cloud i blockchain mreže / DLT, bez istovremenog kreiranja fizičke
kopije;

c)

diseminacija Djela putem javnih prikazivanja, izvođenja, izložbi, prikaza na
zaslonima, prezentacija, emitiranja i repriznih emitiranja, e-pošte te na način da se
Djelo učini javno dostupnim na odabranom mjestu i željenom trenutku, kao npr.
putem interneta, mobilnih mreža i drugih elektroničkih komunikacijskih mreža,
uključujući i društvene mreže.

8

10.4.

d)

korištenje Djela u cjelini ili djelomično, uključujući i korištenje u kompilaciji s
drugim djelima, fonogramima ili videogramima, u bilo kojem obliku komercijalne
ili marketinške poruke, i to posebno tako da se učini dostupnim putem internetske
stranice, intraneta ili društvenih medija, kao i na način da se Djelo iskoristi u
sklopu marketinških ili oglašivačkih materijala;

e)

prijenos putem kabela ili bežičnih mreža (zrakom ili satelitski), u kodiranom ili
nekodiranom, analognom ili digitalnom obliku.

Prijavljujući svaku pojedinu fotografiju na Natjecanje, Sudionik:
a)

je suglasan da neće iskoristiti moralna autorska prava, bez obzira pripadaju li
izravno njemu/njoj, ili se koriste u ime suautora, bez prethodnog pismenog
pristanka tvrtke Huawei Polska i pod prijetnjom ništavnosti.

b)

ovlašćuje tvrtku Huawei Polska da iskoristi moralna autorska prava na Djelo na
način opisan pod točkom 10.1., posebno u vidu promjena i preinaka na Djelu,
uključujući korištenje Djela u dijelovima i kombiniranja Djela s drugim djelima,
diseminacije i korištenja Djela i njegovih izvedenica bez potpisivanja autora ili
suautora, odlučivanje o prvom javnom objavljivanju Djela, kontrola nad načinom
korištenja Djela, podnošenje zahtjeva u slučaju ugrožavanja suautorovih moralnih
prava u ime Sudionika ili suautora;

c)

ovlašćuje tvrtku Huawei Polska da dodjeljuje ovlaštenja za izvršenje autorovih
moralnih prava na Djelo.

10.5.

Prijavljujući svaku pojedinu fotografiju na Natjecanje, Sudionik je suglasan da Djelo
neće prijavljivati na neko drugo natjecanje dok se ne objave Pobjednici Natjecanja.
Sudionik koji neće poštovati ovaj zahtjev, ili koji će bilo kome dati dopuštenje za
korištenje Djela prije objave Pobjednika Natjecanja, ili koji prenese ijedno autorovo
imovinsko pravo bilo kojoj osobi osim tvrtki Huawei Polska prije objave Pobjednika, a
bez prethodnog pismenog pristanka tvrtke Huawei Polska, bit će automatski isključen
iz Natjecanja.

10.6.

Odobravanje Dozvole u okviru svih područja eksploatacije navedenih pod točkom 10.3.
oslobođeno je naknade.

10.7.

Dozvola se dodjeljuje bez teritorijalnih restrikcija i ograničenja.

10.8.

Dozvola se dodjeljuje bez naknade za razdoblje od 5 (pet) godina. Po završetku tog
razdoblja, Dozvola će se smatrati dodijeljenom na neograničeni rok.

10.9.

Tvrtka Huawei Polska smije bilo kojoj osobi dati daljnju dozvolu korištenja Djela u
okviru u kojem je tvrtka Dozvolu primila.

10.10.

Tvrtka Huawei Polska smije koristiti i raspolagati izvedenim oblicima Djela bez dozvole
Sudionika, odnosno bez teritorijalnih i vremenskih ograničenja.

10.11.

U slučaju kad se Sudionik kvalificira kao možebitni Pobjednik, Sudionik je suglasan da
će bez nepotrebnog odgađanja, u razdoblju ne duljem od 14 (četrnaest) dana prenijeti
sva imovinska autorska prava na Djelo tvrtki Huawei Polska u okviru svih postojećih
područja iskorištavanja, a posebno onih naznačenih pod točkom 10.3., u obliku
pismenog ugovora na poljskom i engleskom jeziku te sukladno nacrtu priloženim kao
Dodatak 3 te (ako je primjenjivo) u obliku pismenog pristanka navedenog pod točkom
11 sukladno nacrtu priloženim niže kao Dodatak 2 i dostavljenom tvrtki Huawei Polska.
Nagrada će se smatrati naknadom za gore spomenuti prijenos. Ako možebitni Pobjednik
ne dostavi pismeni ugovor kojim potvrđuje da je suglasan s prijenosom imovinskih
prava autora na Djelo na tvrtku Huawei Polska i/ili pismeni pristanak naveden pod
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točkom 11, smatrat će se da se možebitni Pobjednik odriče mogućnosti/prava na
pobjedu u Natjecanju. Ako fotografija Pobjednika bude diskvalificirana s natjecanja
(zbog kršenja Uvjeta), tvrtka Huawei može se odreći imovinskih autorskih prava na
Djelo i/ili ih natrag prenijeti diskvalificiranom Sudioniku.
10.12.

Tvrtka Huawei Polska zadržava pravo odluke u svezi obveze Sudionika da prenese
imovinska autorska prava na Djelo, kako je navedeno pod točkom 10.11.

10.13.

Sudionik snosi odgovornost za bilo kakav oblik povrede autorskih prava na Djelo. U
slučaju da bilo koja treća strana podigne žalbu protiv tvrtke Huawei Polska u svezi bilo
kakvih kršenja autorskih prava na Djelo, Sudionik se obvezuje da će osloboditi tvrtku
Huawei Polska bilo kakve odgovornosti ili obveze da odbaci takve zahtjeve trećih stana
u svezi kršenja autorskih prava te da će platiti potraživanja u punom iznosu u korist
dotičnih trećih strana svaki put kad tvrtka Huawei Polska tako zatraži. Ako fotografija
prikazuje objekt/element koji se može smatrati zaštićenim djelom ili tvorevinom, tvrtka
Huawei Polska ili bilo koja osoba ovlaštena od strane tvrtke Huawei Polska može u bilo
kojem trenutku zatražiti od sudionika da preda dodatne informacije i/ili dokumente
kojima se potvrđuje izjava Sudionika da posjeduje pravo iskorištavanja. Ako se gore
spomenute informacije i/ili dokumenti ne dostave u roku od najviše 5 (pet) dana nakon
slanja zahtjeva na e-mail adresu Sudionika, dotični Sudionik može biti isključen iz
Natjecanja.

11. Diseminacija fotografije fizičke osobe
11.1.

Prijavljujući na Natjecanje fotografiju koja prikazuje fizičku osobu Sudionika, Sudionik
pristaje da tvrtka Huawei Polska javno objavljuje njegovu/njenu sliku u svrhu
organizacije natjecanja, odnosno u svrhu promidžbenih i marketinških aktivnosti tvrtke
Huawei Polska. Ovaj pristanak podrazumijeva oblike diseminacije kao što su
objavljivanje na Internetu, putem mobilnih mreža i drugih komunikacijskih mreža,
uključujući društvene mreže, javno izlaganje, javne izvedbe, izložbe, prikaze na
zaslonima, prezentacije, emitiranje i reprizno emitiranje. Ovaj pristanak se daje na
neograničeno vremensko razdoblje i može se povući.

11.2.

Prijavljujući na Natjecanje fotografiju koja prikazuje osobu koja nije Sudionik, Sudionik
potvrđuje da je dotična osoba pristala da tvrtka Huawei Polska, na neograničeni rok,
javno objavljuje njegovu/njenu sliku u svrhu odnosno na načine navedene po točkom
11.1., s time da se u slučaju da takav pristanak izostane primjenjuju odredbe naznačene
pod točkom 3.4.

11.3.

Tvrtka Huawei Polska ili bilo koja osoba ovlaštena od strane tvrtke Huawei Polska smije
u bilo kojem trenutku zatražiti od Sudionika da preda primjerak pismenog pristanka
navedenog pod točkama 11.1. i 11.2. na poljskom i engleskom jeziku sukladno nacrtu
teksta priloženim kao Dodatak 2 i/ili dodatne informacije. Ako se gore spomenute
informacije i/ili dokumenti ne dostave u roku od najviše 5 (pet) dana nakon slanja
zahtjeva na e-mail adresu Sudionika, dotični Sudionik može biti isključen iz Natjecanja.
Pismeni pristanak osobe koja nije Sudionik također bi trebao sadržavati suglasnost s
ovim Uvjetima te uvjetima dozvole korištenja prijavljenih fotografija.
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12. Zaštita podataka
12.1.

U skladu s Člankom 13 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Komisije na dan
27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba po pitanju obrade osobnih podataka te
slobodnom prometu tih podataka te stavljajući izvan snage Direktivu 95/46/EC (Opća
uredba o zaštiti podataka - GDPR), ovim poglavljem propisuju se na načini obrade
osobnih podataka subjekata uključenih u organizaciju Natjecanja, konkretno,
Sudionika („Osobni podaci Sudionika“) i to informacija kao što su [ime, prezime,
zemlja prebivališta i e-mail adresa] koji su potrebni za prijavu fotografije putem
Internetske stranice te ostali podaci navedeni u Uvjetima.

12.2.

Davanje Osobnih podataka Sudionika je na dobrovoljnoj osnovi, ali i nužno za
sudjelovanje u Natjecanju.

12.3.

Tvrtka Huawei Polska je strana koja kontrolira osobne podatke prikupljene za vrijeme
trajanja Natjecanja te ih obrađuje na temelju sljedećih pravnih osnova:
a) legitimni interes u skladu s Člankom 6.1.(f) Opće uredbe o zaštiti podataka –
legitimni interesi tvrtke Huawei Polska uključuju osnaživanje prepoznatljivosti branda,
promidžbu Huawei proizvoda te izgradnju odnosa s korisnicima Huawei proizvoda na
način da se organizira Natjecanje. Na ovakvoj pravnoj osnovi, tvrtka Huawei Polska
obrađuje Osobne podatke kako bi:


omogućila osobama čiji se podaci obrađuju sudjelovanje u
Natjecanju i osigurala provedbu Natjecanja tj. usklađenost
prijavljenih radova s Uvjetima, glasovanje, dodjelu Nagrada, objavu
pobjednika, obradu pritužbi, arhiviranje rezultata;



učinkovito koordinirala organizaciju Natjecanja s relevantnijim
podružnicama tvrtke Huawei što može zahtijevati dijeljenje osobnih
podataka (u svrhu olakšavanja komunikacije s osobom čiji se podaci
obrađuju a koja ima prebivalište u određenoj zemlji);



upravljala marketinškim ciljevima u cilju promidžbe i osnaživanja
marketinških strategija slanjem newslettera; štitila zakonita prava
tvrtke Huawei, uključujući izdavanje pravnih zahtjeva te obranu od
pravnih zahtjeva;

b) zakonske obveze u skladu s Člankom 6.1.(c) Opće uredbe – kada je obrada nužan
preduvjet suglasnosti sa zakonskim obvezama koje je tvrtka Huawei Polska dužna
poštovati, kao što su bilo kakve obveze koje proizlaze iz poreznih, računovodstvenih i
carinskih propisa, Opće uredbe ili drugih zakonskih odredbi (npr. dijeljenje osobnih
podataka s organima vlasti);
Više informacija o obradi osobnih podataka može se pronaći u sljedećim izjavama o
privatnosti: https://consumer.huawei.com/en/legal/privacy-policy/ (verzija na
engleskom jeziku), https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-policy/ (verzija na
hrvatskom jeziku).
12.4.

U mjeri u kojoj to zahtijevaju primjenjivi propisi o zaštiti podataka, osobe čiji se podaci
obrađuju imaju sljedeća prava:
a)

tražiti pristup osobnim podacima;

b)

dobiti presliku osobnih podataka;

c)

ispraviti netočne ili nepotpune osobne podatke;
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d)

izbrisati osobne podatke;

e)

ograničiti obradu osobnih podataka;

f)

prenosivost podataka;

g)

uložiti prigovor na obradu osobnih podataka na temelju legitimnih interesa tvrtke
Huawei Poljska vezano uz konkretnu situaciju u kojoj se našla osoba čiji se podaci
obrađuju.

12.5.

Osobe čiji se podaci obrađuju mogu u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu
osobnih podataka izravno za marketinške svrhe (primanje newslettera). Nakon što
zaprimi takvu vrstu zahtjeva, tvrtka Huawei Poljska neće više vršiti obradu podataka u
takve svrhe.

12.6.

Prava opisana pod točkom 12.4. nisu apsolutne prirode i kao takva su podložna onome
što nalaže primjenjivi zakon.

12.7.

Kako bi iskoristili prava osobe čiji se osobni podaci obrađuju, ili ako imate bilo kakvih
pitanja ili molbi vezano uz osobne podatke, molimo da nam se javite putem formulara
na stranici https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-questions/

12.8.

Tvrtka Huawei Poljska zadržava osobne podatke koliko god je potrebno da se ispuni
svrha zbog koje su prikupljeni, odnosno do kada god je to nužno da se zaštite prava
tvrtke Huawei Polska, ili koliko god je nužno u skladu s primjenjivim zakonom. Tvrtka
Huawei Polska zadržat će osobne podatke:

12.9.

12.10.

a)

poštujući najveće dopušteno vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva,
najviše 6 (šest) godina od kraja kalendarske godine dospijeća zahtjeva;

b)

u skladu s poreznim i računovodstvenim propisima, tvrtka Huawei Polska može
zadržati informacije o izdanim računima 5 (pet) godina nakon završetka financijske
godine u kojoj je informacija dana tvrtki Huawei Polska;

c)

za marketinške svrhe, 3 (tri) godine od dana primitka pristanka na primanje
marketinških informacija elektronskim putem, ili nakon iskorištavanja prava na
prigovor takvoj obradi podataka.

Tvrtka Huawei Polska smije dijeliti Osobne podatke Sudionika s:
a)

ostalim podružnicama tvrtke Huawei u drugim zemljama Europskog gospodarskog
prostora;

b)

drugim Huawei podružnicama koje se nalaze izvan Europskog gospodarskog
prostora, kao što su Ukrajina, Turska, Srbija, Kanada i Izrael;

c)

partnerima koji su-organiziraju ili pružaju podršku organizaciji Natjecanja;

d)

kurirskim i transportnim tvrtkama;

e)

tvrtkama koje nude uslugu održavanja IT sustava.

Ako Sudionik ima prebivalište u jednoj od sljedećih zemalja: Ukrajini, Turskoj, Srbiji,
Sjevernoj Makedoniji ili Izraelu, tvrtka Huawei Polska može podijeliti njegove/njene
podatke kao što su e-mail adresa ili upit u svezi natjecanja s relevantnom podružnicom
tvrtke Huawei u toj zemlji, a u svrhu olakšavanje komunikacije s osobom čiji se podaci
obrađuju. Dijeleći ove podatke, tvrtka Huawei Polska postupa u skladu s odredbama
Članaka 44-48 Opće uredbe. Prijenos osobnih podataka temeljit će se na zakonskim
zaštitnim mehanizmima kao što su, ali ne ograničavajući se na standardne ugovorne
klauzule kao i na temelju odluka o primjerenosti u skladu s Člankom 45 Opće uredbe.
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Na zahtjev osobe čiji se podaci obrađuju, podnesenim u skladu s gore navedenom
točkom 12.7., tvrtka Huawei Polska priskrbit će valjani primjerak.
12.11.

Sve osobe čiji se osobni podaci obrađuju imaju pravo podnijeti zahtjev hrvatskoj službi
nadležnoj za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/). Popis nadležnih institucija za
zaštitu osobnih podataka i
njihove kontakte može se pronaći na
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hr .

13. Završne odredbe
13.1.

Ovi Uvjeti natjecanja dostupni su na Internetskoj stranici i u uredu tvrtke Huawei
Polska.

13.2.

Ovi Uvjeti natjecanja stupaju na snagu 24. lipnja 2019. u 10:00 (CEST).

13.3.

Sva komunikacija upućena tvrtki Huawei Polska u svezi Natjecanja treba biti upućena
na bilo kojem od jezika naznačenih pod točkom 3.2. Eventualni upiti na bilo kojem
drugom jeziku mogu biti zanemareni od strane tvrtke Huawei Polska.

13.4.

Svaki Sudionik ima pravo podnijeti žalbu u svezi Natjecanja. Žalbe ove vrste mogu se
uložiti najviše 7 dana nakon dana kada se dogodio čin koji je povod žalbi (dan kada je
podnositelj žalbe saznao za taj čin, ili je mogao saznati da je postupio s dužnom
pažnjom) – ali najkasnije 14. (četrnaestog) dana nakon objave Pobjednika. Žalba
podnesena nakon ovog roka neće se uvažiti.

13.5.

Žalbu treba uputiti na sljedeću adresu: complains@huaweiinfocus.com. Svaka žalba
treba sadržavati:
a)

ime i prezime podnositelja žalbe;

b)

opis žalbe;

c)

željeni način obrade žalbe.

13.6.

Žalbe će se obrađivati unutar 15 (petnaest) dana od dana primitka od strane tvrtke
Huawei Poljska.

13.7.

Natjecanje nije igra na sreću, lutrija ili bilo koja druga vrsta igre opisana Zakonom od
19. 11.2009. o Igrama na sreću.
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Dodatak 1
Nacrt obrasca za davanje pismenog pristanka zakonskog skrbnika / zastupnika
Ja, ______________, dolje potpisani, u ulozi zakonskog skrbnika / zastupnika ___________
(„Osoba pod zastupništvom“), ovime dajem pristanak da Osoba pod zastupništvom sudjeluje
u Natjecanju Huawei InFocus Awards kojeg organizira tvrtka Huawei Polska Sp. z.o.o. sa sjedištem
u Varšavi, u skladu s uvjetima i odredbama koje je tvrtka odredila, a koji su dostupni na stranici
www.campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/hr i pravilima popisanim u dijelu FAQ
(Često postavljana pitanja) na stranici www.campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/hr
(„Uvjeti natjecanja“).
Ovime potvrđujem da sam pročitao/la Uvjete natjecanja, a posebno odredbe za dodjelu Dozvole
(kako je definirano Uvjetima natjecanja) te da sam s istima suglasan/suglasna.

_________________________
Potpis
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Dodatak 2
Nacrt obrasca za davanje dozvole za objavljivanje fotografije fizičke osobe
Ja, ______________, dolje potpisani/a, izjavljujem da je fizička osoba prikazana na
fotografiji/videu prijavljenom na Natjecanje Huawei InFocus Award
imenom______________________________.

__________________________________
Potpis Sudionika

Ja, ________________, dolje potpisani/a, ovime dajem svoj pristanak za objavljivanje
fotografije koja prikazuje mene osobno, od strane tvrtke Huawei Polska, a u svrhu organizacije i
provedbe Natjecanja Huawei InFocus Award koje organizira tvrtka Huawei Polska Sp. z.o.o. sa
sjedištem u Varšavi, u skladu s uvjetima i odredbama koje je tvrtka odredila, a koji su dostupni
na stranici www.campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/hr i pravilima popisanim u
dijelu FAQ (Često postavljana pitanja) na stranici
www.campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/hr (sve zajedno pod nazivom Uvjeti
natjecanja). Ovime potvrđujem da sam pročitao/la Uvjete natjecanja te da sam s istima
suglasan/suglasna.
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Ovime dajem svoj pristanak za objavljivanje fotografije koja prikazuje mene osobno od strane
tvrtke Huawei Polska, a u svrhu promidžbe i marketinga. Dozvola objavljivanja uključuje
pristanak na diseminaciju putem internetske mreže, mobilnih mreža te ostalih elektronskih
komunikacijskih mreža, uključujući društvene mreže, javno izlaganje, javne izvedbe, izložbe,
prikaze na zaslonima, prezentacije, emitiranje i reprizno emitiranje. Ovaj pristanak se daje na
neograničeno vremensko razdoblje i može se povući.
___________________________
Potpis
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Dodatak 3
(za Pobjednike Natjecanja)
Nacrt ugovora kojim se potvrđuje prijenos svih imovinskih prava autora na Djelo
tvrtki Huawei Polska

1.
Ja, ________________, dolje potpisani/a, ovime potvrđujem i izjavljujem da:
a)

sam
ja
isključivi
vlasnik/vlasnica
moralnih
autorskih
prava
na
fotografiju………………..(opis/naziv) prijavljenu na Natjecanje Huawei ……………
Awards, na sve elemente prikazane na fotografiji i na naziv fotografije prijavljene na
Natjecanje (koji se zajedno nazivaju „Djelom“), ili sam suautor, isključivo ovlašten
ispuniti autorova moralna prava na Djelo u ime svih suautora;

b)

autorska moralna prava na Djelo nisu ograničena niti opterećena pravima nijedne
treće strane te da ne krše prava nijedne treće strane te da niti ja, niti druga ovlaštena
osoba nismo dali dodatna ovlaštenja za ispunjenje autorskih moralnih prava na
Djelo.

c)

suglasan sam da neću iskoristiti moralna autorska prava na Djelo bez prethodnog
pristanka tvrtke Huawei Polska u pismenom obliku i pod prijetnjom ništavnosti;

d)

ovime ovlašćujem tvrtku Huawei Polska da iskoristi moralna autorska prava na
Djelo, posebno u vidu promjena i preinaka na Djelu, uključujući korištenje Djela u
dijelovima i kombiniranja Djela s drugim djelima, diseminacije i korištenja Djela i
njegovih izvedenica bez potpisivanja autora ili suautora, odlučivanje o prvom javnom
objavljivanju Djela, kontrole nad načinom korištenja Djela, podnošenje tužbe u
slučaju povrede autorovih moralnih prava u ime Sudionika ili suautora;

e)

ovime ovlašćujem tvrtku Huawei Polska da dodjeljuje daljnja odobrenja za izvršenje
autorovih moralnih prava na Djelo.

2.
I, ____________________ dolje potpisani ovime izjavljujem da:
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a)

sam ja isključivi vlasnik/vlasnica imovinskih autorskih prava na
fotografiju………………..(opis/naziv) prijavljenu na Natjecanje Huawei ……………
Awards, na sve elemente prikazane na fotografiji i na naziv fotografije prijavljene na
Natjecanje (koji se zajedno nazivaju „Djelom“), a posebno prava na korištenje Djela
i raspolaganje njegovom uporabom u svim postojećim područjima eksploatacije;

b)

imam isključivo pravo dati dozvolu za ispunjenje izvedenog autorskog prava;

c)

autorova imovinska prava na Djelo nisu ograničena niti opterećena pravima nijedne
treće strane te da ne krše prava nijedne treće strane;

d)

ovime predajem tvrtki Huawei Polska sva imovinska prava autora na
Djelo u svim postojećim područjima eksploatacije, a pogotovo u okviru dolje
navedenih:










proizvodnja i reprodukcija primjeraka Djela koristeći određenu vrstu
tehnologije, uključujući tisak, reprografiju, fotografsku, optičku,
magnetsku i digitalnu tehnologiju, neovisno o standardu, sustavu i
formatu;
proizvodnja i reprodukcija primjeraka Djela u digitalnom obliku, posebno
u okviru IT sustava, na tvrdim diskovima, mrežnim diskovima i svim
poslužiteljima, uključujući cloud i blockchain mreže / DLT, bez
istovremenog kreiranja fizičke kopije;
diseminacija Djela putem javnih prikazivanja, izvođenja, izložbi, prikaza
na zaslonima, prezentacija, emitiranja i repriznih emitiranja, e-pošte,
uključujući i na način da se Djelo učini javno dostupnim na odabranom
mjestu i željenom trenutku, kao npr. putem interneta, mobilnih mreža i
drugih elektroničkih komunikacijskih mreža, uključujući i društvene
mreže;
korištenje Djela u cjelini ili djelomično, uključujući i u kompilaciji s
drugim djelima, fonogramima ili videogramima, bilo kojem obliku
komercijalne ili marketinške poruke, i to posebno tako da se učini
dostupnim putem internetske stranice, intraneta ili društvenih medija,
kao i na način da se Djelo iskoristi u sklopu marketinških ili oglašivačkih
materijala;
prijenos putem kabela ili bežičnih mrža (zrakom ili satelitski), u
kodiranom ili nekodiranom, analognom ili digitalnom obliku.

e)

Tvrtka Huawei Polska smije koristiti i raspolagati izvedenim oblicima Djela bez
dodatne dozvole, odnosno bez teritorijalnih i vremenskih ograničenja.

f)

Nagrada koja se dodjeljuje za pobjedu na Natjecanju će se smatrati naknadom za
gore spomenuti prijenos svih imovinskih prava autora na Djelo.

g)

U slučaju da bilo koja treća strana podigne tužbu protiv tvrtke Huawei Polska
zbog bilo kakvih povreda autorskih prava na Djelo, obvezujem se da ću osloboditi
tvrtku Huawei Polska bilo kakve odgovornosti ili obveze da odbaci takve zahtjeve
18

trećih stana u svezi povrede autorskih prava te da ću platiti potraživanja u punom
iznosu u korist dotičnih trećih strana svaki put kad tvrtka Huawei Polska tako
zatraži.

___________________________
Potpis
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