
 

 

 

 

 

 

 

 
PODMÍNKY UŽITÍ MATERIÁLŮ PRO PARTNERY 

 Elle Beauty Lounge 2023 

 
 
BURDA International CZ s.r.o., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000, 
IČO: 15273598, zapsaná u Městského soudu v Praze pod C 1405 (Burda) pořádá se svými 
partnery akci Elle Beauty Lounge, která probíhá v Grandhotelu PUPP a akci Elle Beauty Lounge 
RED, která probíhá v Hotelu Thermal v Karlových Varech, během 57. ročníku Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary ve dnech 30. 6. 2023 – 8. 7. 2023 (obě akce společně jako EBL). 
 
Burda zajišťuje fotografie a videa z EBL (Materiály) a chce je za určitých podmínek poskytnout 
partnerům EBL. 

Materiály jsou autorská díla, ke kterým autorská práva vykonává Burda. Nikdo proto nesmí 
Materiály použít bez souhlasu Burdy. 

Burda tímto souhlasí, aby každý Partner akce EBL (Partneři jsou identifikování v podmínkách akce 
EBL, který je též uložen na sdíleném disku.) používal Materiály, pokud přitom dodrží tyto 
podmínky: 

- Partner smí Materiály používat jen k propagaci sebe, svých produktů a služeb, a to vždy 
výhradně v souvislosti s partnerstvím EBL. Za porušení této podmínky se vždy považuje 
situace, kdy Partner umístí Materiály na svůj e-shop, web nebo sociální sítě bez jasně 
uvedené souvislosti s EBL.  

- Partner smí Materiály používat jen do 24. 7. 2023. Po tomto datu musí Partner vymazat 
všechny kopie Materiálů s výjimkou:  

- fotografií v tištěných materiálech, jejichž distribuce byla zahájena před uvedeným 
datem; 

- příspěvků na sociálních sítích zveřejněných před uvedeným datem. 
- Partner nesmí Materiály nijak viditelně pozměňovat, zejména nesmí odstranit logo EBL. 
- Partner nesmí Materiály zpřístupnit žádné třetí osobě s výjimkou dodavatelů, kteří pro 

Partnera zajišťují použití Materiálů podle těchto podmínek a s výjimkou zveřejnění 
Materiálů při použití podle těchto podmínek. Takoví dodavatelé mohou Materiály užívat jen 
k propagaci Partnera a jeho produktů a služeb v souvislosti s partnerstvím EBL a v souladu 
s těmito podmínkami. 

Za Materiály dle těchto podmínek se považují i fotografie, videa a jiná autorská díla pořízená 
Partnerem či s ním spolupracující osobou, a to pouze za předpokladu, že k takovému pořizování 
Materiálů Partner obdržel předchozí písemný souhlas Burdy. I v případě, že Burda udělí Partnerovi 



 

souhlas k pořizování Materiálů na EBL, je Partner oprávněn pořizovat Materiály pouze na svůj 
mobilní telefon, v žádném případě není oprávněn Materiály pořizovat pomocí profesionální 
techniky. Současně není Partner oprávněn pořizovat Materiály, které by zachycovaly osoby v 
situacích, jež by je mohly dehonestovat nebo jinak poškodit dobrou pověst a profesionální vzezření 
zachycených osob. V případě porušení této povinnosti je Partner povinen odškodnit dotčené osoby 
i Burdu. 

Nikdo jiný nesmí bez výslovného souhlasu Burdy užívat žádným způsobem Materiály a ani Partner 
nesmí Materiály užívat jinak než podle těchto podmínek. V případě, že Partner použije Materiály v 
rozporu s těmito podmínkami, je Partner povinen uhradit Burdě smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč 
za každé jednotlivé porušení. Pokud trvá porušení více než 24 hodin, je Partner povinen uhradit 
pokutu ve výši 25.000 Kč za každý další den, ve kterém porušení trvá. Uhrazením smluvní pokuty 
není vyloučeno právo Burdy na náhradu vzniklé škody.   

V případě, že by Partner měl zájem využívat Materiály i po výše uvedeném datu trvání nebo 
Materiály použít pro jiný účel, než jak je specifikován v tomto dokumentu, může se se žádostí o 
takové užití obrátit na e-mail: jana.lukavska@burda.cz  


