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§1 Allmänt
Följande allmänna villkor (Villkoren/Villkor) utgör en bindande överenskommelse mellan
Emelie Ingverud Foto (“EIFOTO”) (org. nr. 971014-XXXX) å ena sidan, och användare
och/eller köpare av EIFOTO’s tjänster ("Kunden") å andra sidan.
EIFOTO tillhandahåller Kunden det som har diskuterats Parterna emellan. Detaljer finns i
tillhörande dokument eller mail.
För de fall Kunden är minderårig (under 18 år) är Villkoren endast giltiga om Kunden har erhållit
nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare. Kunden
garanterar EIFOTO att denne har erhållit ett sådant nödvändigt samtycke innan denne
accepterar Villkoren. Det gäller även i de fall underårig driver UF-företag eller egen rörelse.

§2 Tjänstens omfattning - Vårt ansvar
I de fall Parterna har kommit överens om att EIFOTO ska fotografera bildmaterial till Kund:
EIFOTO åtar sig att, i enlighet med Villkoren, utföra fotouppdraget utefter de önskemål som
Kunden har förmedlat skriftligt eller muntligt. EIFOTO åtar sig även att låta Kund välja ut foton
till eget urval samt att foton sparas i arkiv i minst 2 år. EIFOTO ansvarar över bearbetning av
foton och att anpassa filformat utefter det/de användningsområde/n som har tillkännagetts av
Kund.
Problem vid leverans, val av urval i personligt galleri eller fel på filer meddelas till EIFOTO
under kontorstid (mån-fre 09:00-17:00). EIFOTO försöker därefter åtgärda felet efter bästa
förmåga på kontorstid. Kunden har ingen rätt att begära någon slags ersättning eller
återbetalning om det av någon anledning skulle uppstå problem som EIFOTO har förmåga att
lösa.
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I de fall Parterna har kommit överens om annan tjänst eller annat samarbete:
EIFOTO åtar sig att, i enlighet med överenskomna Villkor, fullfölja de uppgifter som är
överenskomna mellan Parterna utefter de önskemål Kunden har förmedlat skriftligt eller
muntligt. Detaljer om vad som är överenskommet finns i tillhörande dokument eller mail.

§3 Behandling av personuppgifter
EIFOTO samlar in och behandlar personuppgifter om Kunden i syfte att tillhandahålla och
administrera arbetet, samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Villkoren. De uppgifter som
samlas in är: Företagsnamn, organisationsnummer, företagsadress, telefonnummer till
kontaktperson, mailadress till kontaktperson, och momsregistreringsnummer (endast om Kund
är momsregistrerad).
Kunden har rätt att ta del av Personuppgifterna som EIFOTO har registrerat och kan när som
helst begära att EIFOTO korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter.
Genom att godkänna dessa Villkor lämnar Kunden sitt samtycke till att EIFOTO behandlar
Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna paragraf 3.

§4 Kundens ansvar
I de fall EIFOTO ska fotografera bildmaterial åt Kund på egen hand, är Kunden skyldig att förse
EIFOTO med information och önskemål som behövs för att utföra uppdraget som det är
ämnat. I de fall det är bestämt att EIFOTO fotograferar på egen hand, har Kunden ingen rätt
att efter utfärdat uppdrag ändra sina önskemål eller den information som har getts om
uppdraget. Senast två (2) dagar innan utfärdat uppdrag har Kund möjlighet att korrigera sin
information om det handlar om att ta bort information eller önskemål, men inte att lägga till.
EIFOTO ansvarar för att meddela kund när uppdrag planeras att genomföras. Om Kunden inte
sänder information till EIFOTO om önskemål eller information om uppdraget, utfärdas
uppdraget utifrån EIFOTO’s bedömning av vad som är Kundens behov.
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§5 Användningsrätt
Utifrån överenskommelse mellan EIFOTO och Kund har Kund rätt att använda foton till de
användningsområden som finns avtalat om parterna emellan. Detaljer finns i tillhörande
dokument eller mail.
Kunden äger inte rätt att på något sätt ändra foton utan godkännande från EIFOTO och äger
heller inte rätt att överlåta användningsrätt av foton till tredje man.
Kunden skall inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av,
sälja, återförsälja eller exploatera något exemplar av fotona, utan att först skriftligt ha
avtalat med EIFOTO härom.
Kunden ansvarar för att all behandling av personuppgifter som sker genom foton på personer
och som används i egna kanaler, sker i enlighet med dataskyddsförordningen (2018:218).
För att EIFOTO ska erhålla rätt till användning av foton/a till marknadsföring upprättas ett
separat samtyckesavtal.

§6 Betalningsvillkor
Kund som har ingått dessa Villkor ska till EIFOTO erlägga betalning i enlighet med
bestämmelser i tillhörande dokument eller mail. Betalningsskyldighet för tjänsten uppstår då
Kunden godkänner dessa Villkor. EIFOTO förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra
priserna för arbetet om det blir nödvändigt, exempelvis i sådant fall som att önskemål eller
ändringar tillkommer efter att uppdrag har planerats eller utfärdats. EIFOTO ansvarar för att
informera om sådana prisändringar.
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Alla betalningar till EIFOTO ska erläggas inom femton (15) dagar från det att fakturan är
utställd. För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med faktura och inom femton (15)
dagar från fakturans utställande ska EIFOTO äga rätt att stänga av nedhämtningslänk för foton
till dess Kunden har erlagt full betalning.
Vid försenad betalning har EIFOTO vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso
och indrivningskostnader enligt lag, samt rätt till dröjsmålsränta med 24% plus gällande
referensränta.

§7 Ändringar
Med undantag för vad som anges i paragraf 2, ska alla ändringar och tillägg till dessa Villkor,
för att vara giltiga, ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

§8 Tvister
Svensk lag ska tillämpas för dessa Villkor. Eventuella tvister med anledning av dessa Villkor
ska avgöras i svensk allmän domstol.

