Albin Liljestrand ONLINE
BILDLICENSER
Licensvillkor – Konstverk av Albin Liljestrand
Nyttjande av skyddade konstverk utan tillstånd utgör intrång i upphovsmannens rätt. Detsamma
gäller vid utebliven namnangivelse eller bearbetning av verket i form av beskärning av verket eller
andra förändringar. Albin Liljestrand ONLINE kan äga rätt till skadestånd i enlighet med 54 §
upphovsrättslagen.
1. Denna licens ger dig, köparen, en pågående icke-exklusiv licens för användning av den digitala bild
som du köpt. Vid användning ska det anges att Albin Liljestrand är upphovsman. Läs resten av
licensvillkoren för detaljer som gäller för din användning av bild.
2. Du har tillstånd att använda bild för att skapa en slutprodukt för dig själv eller för en klient, till
exempel omslag för bok, tidning eller CD. För all användning (utom webbplatser) finns det en övre
gräns på 50,000 exemplar för alla produkter. Vid mer än 50,000 exemplar kontakta Albin Liljestrand
ONLINE. För webbplatser finns det ingen övre gräns för antalet kopior som görs.
3. En slutprodukt är ett verk som skapas med hjälp av skicklighet och ansträngning, och som
innehåller bild liksom andra objekt, så att det är större i omfattning och annan karaktär än objektet.
Till exempel: en bild är licensierad och används i en gratis e-bok vilken kan distribueras för upp till
50,000 slutanvändare.

Saker du kan göra med bild
4. Du kan skapa en slutprodukt för en kund, och du kan överföra denna enda slutprodukt till kunden
för en avgift. Denna licens överförs sedan till kunden.
5. Du kan kombinera föremål med andra verk och göra ett derivat arbete från den. De resulterande
verken omfattas av villkoren i denna licens. Du kan göra dessa saker så länge som slutprodukten du
skapat är en som är tillåtet enligt punkt 3.
Till exempel: Du kan licensiera en bild, beskära den och sedan använda den på en webbplats.

Saker du inte kan göra med bild
6. Du kan inte ändra eller manipulera bild och sälja den vidare (undantag se punkt 5).
7. Du kan inte sälja bild eller slutprodukt med undantag för en kund.
8. Denna licens tillåter inte användning av mer än en slutprodukt (upp till gränsen som anges i punkt
2). Det är inte en multi-klientlicens. Om du skapar slutprodukter för kunder behöver du en licens per
kund.
9. Du kan inte omfördela/distribuera vidare bild eller använda den som mall. Du kan inte göra detta
med en bild, antingen på egen hand eller tillsammans med andra föremål även om du ändrar bild. Du
kan inte omfördela/distribuera vidare eller tillgängliggöra bild som den är eller med ytliga
förändringar. Dessa saker är inte tillåtna även om omfördelning är gratis.

Till exempel: Du kan inte licensiera en bild och sedan omfördela den som en digital tapet (wallpaper).
10. Du kan inte använda bild i program som tillåter slutanvändare att anpassa en digital eller fysisk
produkt till deras särskilda behov. Du kan använda bild på detta sätt bara om du köper en separat
licens för varje slutprodukt som innehåller den bild som skapas med hjälp av programmet.
Du behöver en licens för varje produkt som skapats av en kund.
11. Du kan inte använda en bild i ett digitalt format med en upplösning högre än 1200 x 800
bildpunkter, såvida inte artikeln är införlivad i en digital produkt (som en webbplats) så att bilden inte
kan utvinnas.
12. Du får inte tillåta en slutanvändare av slutprodukten att extrahera bilden och använda den separat
från slutprodukten.
13. Du kan inte använda en bild i en logotyp, varumärke eller servicemärke. Du kan inte använda en
bild på ett sätt som strider mot någon annans varumärke eller immateriella rättigheter.

Andra licensvillkor
14. Du kan bara använda bild för lagliga ändamål. Om en bild innehåller en person kan du inte
använda bilden på ett sätt som skapar en falsk identitet.
16. Denna licens kan avslutas om du bryter mot den. Om detta händer måste du sluta att göra kopior
eller distribuera slutprodukten tills du tar bort bild från den.
17. Albin Liljestrand behåller rättigheter och ägandet av bilder men beviljar dig licens på dessa villkor.
Denna licens är mellan Albin Liljestrand och dig.

Hemsida: albinliljestrand.se
E-post: info@albinliljestrand.se

