INSTEMMINGSVERKLARING voor ZAKELIJKE KLANTEN

Ik (hierna 'partner' genoemd) verklaar dat ik er als eigenaar en/of beschikkingsbevoegde van de concrete
projectinstallatie uitdrukkelijk en onherroepelijk mee akkoord ben dat de door mij en/of door de projectinstallatie van
of in opdracht van Fronius International GmbH en/of haar dochterondernemingen (als geheel 'Fronius') gemaakte
foto's en/of film-/audio-opnames voor de duur van deze tienjarige overeenkomst met aansluitende automatische
verlenging uitsluitend door Fronius mogen worden gebruikt zonder ruimtelijke en inhoudelijke beperkingen. Ik ga er
met name mee akkoord dat de foto's en/of film-/audio-opnames worden gebruikt voor pr- of reclamedoeleinden van
Fronius (bijv. homepage, sociale media, YouTube-kanaal, dvd, cd, Energy/connect, reclamebrochures, catalogi,
klantenartikelen etc.).

De daarmee eveneens verbonden reclame voor mijn afgebeelde bedrijf vormt de gehele vergoeding voor deze
overeenkomst; van een verdere vergoeding is geen sprake. Na afloop van de eerste overeenkomstperiode is
opzeggen op elk gewenst moment mogelijk.

Tot aan een eventuele herroeping verleent Fronius de partner de bevoegdheid om de door Fronius gemaakte foto's
in hun oorspronkelijke vorm en kleur (uitgezonderd bij zwart-witfoto's) voor marketingdoeleinden af te beelden.
Daarbij mogen deze foto's niet worden vervreemd, vervalst of misbruikt.

Dit beeld-/film-/audiomateriaal kan door of in opdracht van Fronius zijn gemaakt, door de partner zelf ter beschikking
zijn gesteld of gebaseerd zijn op uitspraken van de partner. Daarnaast kan het materiaal van de partner zelf
afkomstige berichten, uitspraken en informatie over de bovengenoemde projectinstallatie bevatten.

Als door de partner foto's/films/audio/teksten en overig materiaal ter beschikking worden gesteld, garandeert de
partner dat dit materiaal vrij is van gebruiksrechten door derden en vrijwaart deze Fronius van alle claims hieromtrent.
Fronius heeft het recht om deze foto's en/of film-/audio-opnames geheel of gedeeltelijk, onveranderd of na verwerking
of vervorming in het kader van de bovengenoemde marketingactiviteiten te gebruiken. Deze omvang van de
gebruiksrechten omvat ook het doorgeven van de gebruiksrechten aan contractpartners van Fronius en alle
taalversies.

Er bestaat of ontstaat geen aansprakelijkheidsclaim tegenover Fronius voor bijv. het downloaden van afbeeldingen
en/of film-/audio-opnames en het aansluitende gebruik daarvan door derden.
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Verantwoordelijkheid met betrekking to gegevensbescherming:
Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke: Fronius International GmbH,
Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Oostenrijk; tel. +43 (0) 7242 241 – 0; e-mailadres: contact@fronius.com;
Doel: productmarketing;
Wettelijke basis: overeenkomst;
Ontvangers: de verantwoordelijke, zijn contractpartners, internet- en onlineportalen en wereldwijd voor public
relations en reclamedoeleinden;
Overdracht aan ander land: wereldwijd;
Duur/verwijdering: voor de duur van de overeenkomst en voor de duur van eventueel afwijkende juridische of
wettelijke eisen. Aansluitende volledige verwijdering.
Rechten van de betrokkene:
a) Informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens van u,
b) Correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn,
c) Beperking van uw persoonsgegevens in het geval van de overeenkomstige voorwaarden en vooral bij een sterke
verdenking van onrechtmatige verwerking of bij tegenspraak,
d) Overdracht van uw persoonsgegevens in een gangbaar, gestructureerd en machineleesbaar formaat,
e) Verwijdering van uw persoonsgegevens als hiervoor juridische redenen bestaan,
f) Verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die met uw speciale situatie te maken hebben,
tenzij Fronius dwingende beschermenswaardige redenen voor de verwerking kan aanwijzen,
g) Herroeping in het geval van uw instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens; en
e) Indiening van een klacht tegen ons als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens ongeoorloofd verwerken.
Daarnaast hebt u het recht om een overeenkomstige klacht tegen ons in te dienen bij de Oostenrijkse
gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, Oostenrijk.

Het Oostenrijkse recht is van kracht met uitzondering van de IPR-wet en de bijbehorende verwijzingsregels en het
Weens Koopverdrag zoals overeengekomen. De bevoegde rechtbank bevindt zich in Wels, Oostenrijk.
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