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SAMTYCKE FÖR FÖRETAGSKUNDER 

 

 

Härmed ger jag (nedan kallad ”partner”), i egenskap av ägare och/eller berättigad användare för den 

projektanläggning det gäller, mitt uttryckliga och oåterkalleliga samtycke till att de bilder/filmer/ljudupptagningar av 

mig och/eller projektanläggningen, gjorda av eller på uppdrag av Fronius International GmbH och/eller dess 

dotterbolag (totalt ”Fronius”), uteslutande får användas av Fronius, utan begränsningar vad gäller utrymme och 

innehåll, under tiden för denna överenskommelse på 10 år, med automatisk förlängning. Jag samtycker särskilt till 

att bilderna/filmerna/ljudupptagningarna får användas inom ramen för offentlighetsarbete och marknadsföring av 

Fronius (t.ex. webbsida, sociala medier, Youtube-kanal, DVD, CD, Energy/connect, reklambroschyrer, kataloger, 

tidningsartiklar etc.). 

 

Ersättningen i samband med detta utgörs av den reklam mitt företag får. Ingen annan ersättning utgår. Avtalet kan 

sägas upp när som helst efter den första avtalade tidsperioden. 

 

Fronius ger partnern rätt att kopiera de av Fronius framtagna bilderna, i sin originalform och originalfärg (med 

undantag för svartvitt tryck) för marknadsföring. Denna rättighet gäller tills den återkallas. Det är inte tillåtet att 

förändra, förfalska eller missbruka bilderna. 

 

Detta bild-/film-/ljudmaterial kan tillverkas av eller på uppdrag av Fronius eller tillhandahållas av partnern själv eller 

framställas utifrån dennes uttalanden. Det kan även komma från partnerns egna rapporter, uttalanden eller 

information gällande ovan nämnda projektanläggning. 

 

Om partnern ställer bilder/filer/ljud/texter eller annat material till förfogande, så ansvarar denne för att detta material 

är fritt från tredje parts användarrättigheter och Fronius ska hållas skadefritt. Fronius har rätt att använda dessa 

bilder/filmer/ljudfiler i sin helhet eller i delar, oförändrat eller bearbetat och redigerat inom ramen för ovan nämnda 

marknadsföringsaktiviteter. Dessa användarrättigheter omfattar även överföring av användarrättigheter till 

avtalspartners till Fronius samt alla språkversioner. 

 

Inga anspråk kan ställas gentemot Fronius, gällande exempelvis nedladdning och användande av bilder/film/ljudfiler 

av tredje part. 
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Ansvarig gällande dataskydd: 

Namn och kontaktuppgifter för ansvariga: Fronius International GmbH, 

Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach; Tel. +43 (0) 7242 241 – 0; E-post: contact@fronius.com;  

Ändamål: Marknadsföring; 

Rättslig grund: Avtal; 

Mottagare: Den ansvarige, dennes avtalspartner, Internet- och onlineportaler samt globalt för offentlighetsarbetet och 

marknadsföringsändamål; 

Överföring till tredje land: Över hela världen; 

Giltighet/radering: Under avtalets giltighetstid och under tiden för alla andra lagliga eller lagstadgade krav. Därefter 

raderas uppgifterna helt. 

Den registrerades rättigheter:  

a) Information om de personuppgifter vi hanterar gällande dig, 

b) Rättning av de personuppgifter vi hanterar om dig, om de skulle vara felaktiga, 

c) Begränsning av personuppgifter om relevanta förutsättningar är uppfyllda, särskilt vid misstanke om felaktig 

användning eller vid invändning, 

d) Överföring av personuppgifter i ett vanligt förekommande, strukturerat och maskinläsbart format, 

e) Radering av personuppgifter om juridiska skäl finns, 

f) Invändning mot bearbetning av personuppgifter på grund speciella förhållanden, såvida inte Fronius har tvingande, 

legitima skäl för bearbetningen, 

g) Återkallande av samtycke för bearbetning av personuppgifter; och 

e) Rikta klagomål mot oss om du menar att vi hanterar dina personuppgifter på ett otillåtet sätt. Dessutom kan du 

lämna in motsvarande klagomål till den österrikiska dataskyddsmyndigheten: Österreichische Datenschutzbehörde, 

Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Österrike. 

 

 

Österrikisk lag gäller, med undantag av IPR-lagen och de områden den gäller för, samt FN:s köprätt, enligt 

överenskommelse. Behörig domstol är Wels/Österrike.  


