
VILLKOR FÖR INLÄMNING AV MULTIMEDIA 

Villkor för inlämning av multimedia GENOM ATT SKICKA IN VIDEO, BILD, LJUD ELLER DIREKTSÄNDNING 

(GEMENSAMT KALLAT ”VIDEOINNEHÅLL”) SOM DU ÄR PÅ VÄG ATT SKICKA GODKÄNNER DU DESSA 

VILLKOR (”VILLKOR FÖR INLÄMNING”). Dessa villkor för inlämning ingår i och omfattas av Arlo Europes 

tjänstevillkor. I den mån dessa villkor för inlämning strider mot våra tjänstevillkor för Arlo Europe gäller 

dessa villkor för inlämning.  

 

Genom att skicka in videoinnehållet beviljar du Verisure Ireland DAC (”VERISURE”) och dess 

dotterbolag, alla företag i Verisure-gruppen, underleverantörer, licensinnehavare, 

intresseefterträdare, juridiska ombud och arvingar över hela världen, icke-exklusiva, oåterkalleliga, 

eviga, vidarelicensieringsbara, överförbara, royaltyfria och fullt betalda rättigheter och licenser för att 

använda, kopiera, anpassa, ändra, distribuera, överföra, strömma, direktsända, offentligt framföra, 

referera till, lagra, cachelagra, licensiera, sälja, överlåta och på annat sätt utnyttja (även via sina 

distributionskanaler) videoinnehållet i marknadsförings- och reklamsyfte. Du frånsäger dig härmed all 

rätt att inspektera eller godkänna videoinnehållet eller det tryckta eller elektroniska material som kan 

användas tillsammans med sådant innehåll nu eller i framtiden och du frånsäger dig all rätt till royalties 

och annan kompensation som härrör från eller är relaterad till användningen av videoinnehållet.  

 

Du ger härmed alla garantier och intyganden avseende videoinnehållet som du ger med avseende på 

innehåll enligt definitionen i Arlo Europes servicevillkor eller Verisures villkor för tjänsten. Du 

samtycker till att videoinnehållets underliggande immateriella egendom förblir dess rättmätiga ägares 

egendom, och att ingen överlåtelse av ägarskapet påverkas av att videomaterial lämnas in. Du ger 

härmed VERISURE den oåterkalleliga, världsomspännande, royaltyfria, fullt överföringsbara 

rättigheten och licensen att skriva ut, kopiera, överföra, visa, reproducera, framföra, använda, skapa 

härledda verk från och visa upp allt videoinnehåll som du har skickat in. Detta beviljande av rättighet 

och licens är icke-exklusivt när det gäller videoinnehållet. Du intygar härmed och garanterar att du är 

upphovsperson till allt videoinnehåll och att det inte bryter mot eller gör intrång i upphovsrätt, 

varumärken, sekretessrättigheter, publicitet eller annan immateriell egendom eller äganderätt eller 

någon annan eller alla sådana rättigheter som tillhör någon person eller enhet, och inte bryter mot 

några lagar, regler eller bestämmelser. Om videoinnehållet innehåller något innehåll eller element 

som inte ägs av dig eller som omfattas av tredje parts rättigheter, intygar du att du, innan du skickar 

in videoinnehållet, har erhållit alla medgivanden som är nödvändiga för att VERISURE ska kunna 

använda och utnyttja videoinnehållet utan någon som helst ytterligare kompensation.  

 

Du intygar och garanterar att videoinnehållet inte innehåller information som du, din arbetsgivare, 

anställda eller personal eller någon annan tredje part anser vara konfidentiell. Du garanterar dessutom 

att du har fått och kommer att bibehålla nödvändiga medgivanden, tillstånd och godkännanden från 

ägaren/ägarna till de lokaler där kameran ska användas och kommer att inhämta och upprätthålla 

samtycke från alla som visas eller hörs i något av ditt videoinnehåll, Inklusive tillstånd för att deras bild 

eller röst ingår i videoinnehållet samt tillstånd för att videomaterial ska skickas till oss i enlighet med 

dessa villkor för inlämning. Du samtycker till att VERISURE har rätt att kontrollera äganderätt och 

upphov för allt videomaterial och att du, på begäran av VERISURE, måste skicka in en skriftlig kopia av 

alla friskrivningar och tillstånd som du har fått från en tredje part som ger dig rätt att använda sådan 

egendom.  



 

FRISKRIVNING: GENOM ATT SKICKA IN VIDEOINNEHÅLLET SAMTYCKER DU TILL ATT HÅLLA VERISURE 

SKADESFRIA FRÅN ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, KOSTNADER, FÖRLUSTER ELLER SKADOR 

AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SÅDANA SOM ÄR RELATERADE TILL 

PERSONSKADA, DÖDSFALL, EGENDOMSSKADA, INTRÅNG I ÄGANDERÄTT, PUBLICITETS- ELLER 

INTEGRITETSRÄTTIGHETER ELLER ÄREKRÄNKNING) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND 

MED VIDEOINNEHÅLLET.  

Genom att markera rutan ”Jag har läst och godkänt villkoren för inlämning” och klicka på Skicka intygar 

och garanterar du att du har full behörighet och befogenhet att godkänna dessa villkor för inlämning, 

inklusive men inte begränsat till befogenhet och behörighet att bevilja alla rättigheter och licenser 

som gäller videoinnehållet. Det är VERISURE som avgör om och hur videoinnehållet ska användas.  

 

Senast uppdaterad i april 2021 (RC).  


