Brugsvilkår for fotomateriale fra
Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Hvem må bruge fotografierne?
Denne side henvender sig til journalister, bloggere og redaktioner, som gratis må bruge fotomaterialet en gang i forbindelse med artikler, beretninger eller lignende om fjord-regionen.
Det er ikke tilladt at bruge materialet til kommerciel brug.
Rettigheder

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH er indehaver af rettighederne til fotografierne. Fotografierne må ikke videregives til
tredjepart.

Hvad må fotomaterialet anvendes til?

Det digitale materiale må udelukkende anvendes til artikler
om turisme, der omhandler feriemålet „Flensburger Förde“
eller „Flensborg Fjord“, og som henvender sig til specifikke målgrupper. Delregionerne Harreslev, Flensborg, Lyksborg og Langballe amt er også omfattet af dette. Således omfatter retten til
anvendelse af materialet kun artikler, beretninger og lignende om
fjord-regionen samt promovering af regionen i forbindelse med
turisme. Dette gælder også for annoncer, brochurer, magasiner,
nyhedsaviser i alle digitale og elektroniske medier samt på internettet.
Fotomaterialet må ikke anvendes til kommercielle formål.

Copyright

Fotografierne må udelukkende anvendes med angivelse af gældende copyright. I databasen er følgende fotografer anført:
- Benjamin Nolte (BN)
- Gorm Casper (GC)
- Flensburger Brauerei
- Trendwerk Fotografie
- Braasch Werbung.

Hvis det af praktiske, tekniske eller æstetiske grunde ikke er muligt at angive copyright direkte under, over eller ved siden af fotografiet, skal fotografen nævnes eksplicit i kolofonen.

Billedbearbejdning

Det er kun tilladt at offentliggøre bearbejdede og på anden måde
ændrede fotos efter tilladelse af ophavsrettens indehaver.
Hermed erklærer du dig indforstået med, at erstatningskrav, der
rejses som følge af anden anvendelse af fotomaterialet fra din side,
bliver videreført til dig.

Offentliggørelse & kontakt

Ved offentliggørelse af et af vores motiver beder vi om at få
tilsendt et eksemplar af materialet, der viser anvendelsen af vores
motiv, til følgende adresse:
Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH
Jacqueline Honnens
Pressereferent
Nikolaistraße 8
D – 24937 Flensburg
Fon +49 461 90 90 92 40
Fax +49 461 90 90 93 6
honnens@flensburger-foerde.de

Ved offentliggørelse på internettet beder vi om, at der
indsættes et link til vores website www.flensborg-fjord.dk.
I forbindelse med offentliggørelsen i sociale netværker
(Social Media) skal der oprettes et link til vores facebook-profil „Flensborg Fjord“ og til vores instagram account „Flensburg
Fjord“. Mange tak!

Fotografernes initialer er angivet sidst i billedfilernes navne.
Angiv følgende som kildeangivelse: TAFF/fotografens navn.

www.flensborg-fjord.dk

