Regulamin
przesyłania zdjęć do galerii Tropikana24.pl
Użytkownik może przesłać na adres e-mail wyłącznie zdjęcia na których
publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez
Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element
pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.)
Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Serwisie
uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim
przedstawionej. Wysłanie zdjęcia na podany adres email przez Użytkownika
stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie
zgody i uprawnienia określone prawem w świetle których publikacja zdjęcia w
Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w
tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez
wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który przesłał dane
zdjęcie. Tropikana24.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia
przesłane przez Użytkowników.
Użytkownik nie może wysyłać do Serwisu zdjęć, których nie jest autorem i
do których nie posiada zgody na ich publikacje. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku
zgłoszenia pod adresem Tropikana24.pl jakichkolwiek roszczeń osób trzecich
powstałych wskutek udostepnienia przez Użytkownika zdjęcia w Serwisie
Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed
przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione
koszty jakie poniosła Tropikana24.pl wskutek podniesienia przedmiotowych
roszczeń przez osoby trzecie.
Zabronione jest przesyłanie zdjęć zawierających treści o charakterze
bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo,
wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych
powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści
pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących
przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób,
rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na
rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.
Tropikana24.pl zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo
bezpowrotnego usunięcia Zdjęć bez uprzedniego powiadomienia i bez podania
przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności
źródła pochodzenia czy zawieranych treści, zdjęć zawierających znaki wodne
innych serwisów, szczególnie serwisów powszechnie znanych, zdjęć z gazet,
czasopism, książek, komiksów itp.

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.tropikana24.pl oraz w biurze Organizatora.

