Vilkår for brug af billeder i præsentationer og foredrag
Tilladelsen gælder for:
Kursusledere, foredragsholdere og andre enkeltpersoner (”brugeren”), som anvender billeder i
forbindelse med kurser, foredrag og præsentationer for kunder, samarbejdspartnere, publikum mv. med
en afgrænset kreds af tilhørere.
Tilladelsen gælder for den eller de i licensen angivne brugere og må ikke overdrages til andre.
Omfattede billeder:
Alle ophavsretligt beskyttede billeder, uanset ophavsmandens nationalitet, som er frit tilgængelige på
internettet, samt billeder fra alle udgivne trykte publikationer.
Med billeder forstås alle slags fotografier, illustrationer, tegninger, grafik, malerier, akvareller,
kunsthåndværk mv.
Tilladelsen giver ret til:


at downloade billeder fra offentligt tilgængelige hjemmesider, billedsøgningstjenester og databaser på
internettet



at indscanne billeder fra trykt materiale, som f.eks. bøger, ugeblade og foldere



at bruge et ubegrænset antal billeder



at bruge billederne i præsentationer mv. som vises for en afgrænset kreds af tilhørere



at uddele eller sende præsentationen til deltagerne. Holdes præsentationen for en kunde, må denne
dele præsentationen internt f.eks. via intranet



at lægge præsentationen eller foredraget på egen hjemmeside og sociale medier

Billeder og billedskabere som ikke er omfattet af tilladelsen:


Billeder fra websider, der forudsætter køb, f.eks. fra billedbureauer og fotoarkiver



Billeder, som er omfattet af aftaler, som er indgået eller indgås direkte med rettighedshavere f.eks.
bestillingsarbejder og abonnementsaftaler



Billeder af de få billedskabere, som har nedlagt forbud mod, at deres værker gengives under
aftalelicens. En opdateret liste findes på http://visda.dk/kunstnere-udenfor-totalaftaler/

Såfremt en billedskaber ikke ønsker, at deres værker indgår i en konkret sammenhæng i en brugers
materiale, eller som nedlægger generelt forbud mod, at dennes værker er omfattet af aftalelicens, skal
brugeren uden unødigt ophold fjerne værker af denne billedskaber fra præsentationsmaterialet.
Kreditering:


Billedskaberens (fotografens/kunstnerens) navn skal – når det er kendt af brugeren - angives på et
tydeligt sted i nærheden af billedet på denne måde: © [billedskaberens for- og efternavn]/VISDA



Hvor billedskaberen (fotografen/kunstneren) ikke kan identificeres ved navn, angives følgende:
”Ophavsmanden ukendt”

VISDA • Bryggervangen 8 • 2100 København Ø • Telefon: 3544 1491 • mail@visda.dk • www.visda.dk

Andre vilkår ved gengivelsen:


Billederne må ikke anvendes i kommercielt, reklamemæssigt, politisk eller religiøst øjemed.



Billederne må ikke gengives på en måde eller i en sammenhæng, som må anses for krænkende for
billedskaberen. Brug af pressefotografier skal ske i overensstemmelse med de presseetiske regler.

Pris og betaling:
899 kr. pr. bruger/år.
Tilladelsesperioden fremgår af fakturaen. Tilladelsens gyldighed forudsætter rettidig betaling af
fakturaen.
Juridisk grundlag:
Tilladelsen er udstedt med hjemmel i ophavsretslovens § 24a, jf. § 50. Dette betyder at VISDA i henhold
til Kulturministeriets godkendelse af VISDA som repræsentativ organisation kan indgå aftale om brug af
billedværker for alle billedskabere, med undtagelse af eventuelle billedskabere som har nedlagt forbud
mod at deres værker anvendes under § 24 a.

VISDA • Bryggervangen 8 • 2100 København Ø • Telefon: 3544 1491 • billeder@copydan.dk • www.visda.dk

