kukua.dk
Heimdalsgade 45,3 th
2200 København N.

15. april 2019

SPX-0289-0419. Krænkelse af ophavsretligt beskyttet billedmateriale.

Copyright Agent og RITZAUS BUREAU A/S har indgået et samarbejde på baggrund af et
fælles ønske om, at beskytte danske fotografers rettigheder.

På vegne af Ritzau Scanpix gør vi hermed opmærksom på, at der er blevet anvendt
billedmateriale på https://kukua.dk/author/stine-faartoft uden, at der i henhold til Ritzau
Scanpix ’s registreringer er blevet indhentet de fornødne licenserede rettigheder hertil.
Det er billedbureauet Ritzau Scanpix, der har enerettighederne til billedmaterialet og
administrerer brugsrettighederne.

Læs mere om samarbejdet her under punktet ”Ophavsretlige krænkelser”:
http://www.copyrightagent.com/spx

Den uberettigede anvendelse af billedmaterialet er i strid med ophavsretslovens § 2, og
Ritzau Scanpix har derfor krav på et rimeligt vederlag samt godtgørelse i henhold til
ophavsretslovens § 83 om uberettiget brug af ophavsretligt beskyttet materiale. Den
manglende kildeangivelse er desuden i strid med ophavsretslovens § 3.
Såfremt I mener at have erhvervet retten til at anvende billedmaterialet, bedes I venligst
fremsende dokumentation herfor.

Vedlagt denne skrivelse findes fuld dokumentation for rettighedskrænkelsen.

Det samlede krav i relation til rettighedskrænkelsen er fastsat til DKK 3.437,50 kr..
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Faktura på det anførte beløb er vedlagt og skal betales inden 10 dage fra dags dato.
Ydermere, forventes det, at I ophører med at anvende det omtalte billedmateriale.
Bemærk, at betaling af fakturabeløbet ikke giver ret til at anvende billedmaterialet i
fremtiden.

I tilfælde af manglende opfyldelse af disse krav kan Copyright Agent, på vegne af Ritzau
Scanpix, se sig nødsaget til at foretage nødvendige retslige skridt.

I er altid velkomne til at kontakte os på telefon 70 273 272 i kontorets telefontid, som er
mandag til fredag kl. 9:00 - 18:00.

I er også velkomne til at skrive til os på e-mail spx@copyrightagent.com med henvisning til
sagsnummer SPX-0289-0419.

Venligst
Copyright Agent
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Dokumentation, sagsnummer SPX-0289-0419

https://kukua.dk/author/stine-faartoft
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kukua.dk
Heimdalsgade 45,3 th
2200 København N.

15/04/2019

Fakturanummer: SPX-0289-0419.
Betalingsbetingelser: 10 dage fra fakturadato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAKTURA BELØB BEDES INDBETALT TIL FØLGENDE BANK:

Sønderborg Kreditbank A/S
Reg. nr. 7931

SWIFT/BIC: AAKRDK22

Konto nr. 1160067

IBAN: DK6279310001160067

OPLYS VENLIGST FAKTURANUMMER VED INDBETALING.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forklaring

Pris / DKK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krænkelse af loven om ophavsret.
-

Rimeligt vederlag:

1.250,00

-

Godtgørelse:

1.250,00

-

Manglende akkreditering:

625,00

Subtotal:

3.125,00

Moms (der beregnes ikke moms af godtgørelse og akkreditering):

312,50

Total

3.437,50 kr.
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Ofte stillede spørgsmål - og svar.
Hvorfor modtager vi dette brev?
I modtager dette brev, da vi har konstateret og har bevis for, at der på en hjemmeside som
I er ansvarlig for, er blevet anvendt ophavsretligt beskyttet materiale i strid med loven om
ophavsret.

Hvem er Copyright Agent?
Copyright Agent samarbejder med en række professionelle fotografer og billedbureauer i
forbindelse med beskyttelse af deres ophavsrettigheder på internettet. Idéen er opstået
blandt en gruppe fotografer og iværksættere, som sammen ønsker at løse det stigende
problem omkring misbrug af billedmateriale på internettet, som er omfattet af loven om
ophavsret.

Jeg var ikke klar over, at billederne var ophavsretligt beskyttet.
Alt billedmateriale er som udgangspunkt omfattet af loven om ophavsret. Brug af
billedmateriale kræver derfor altid forudgående aftale med ophavsmanden. Herudover er
der en undersøgelsespligt, der indebærer, at man selv skal sørge for at undersøge, om
billedmaterialet eventuelt kan bruges uden forudgående aftale.
Inden enhver form for publicering sker, skal der derfor altid erhverves en gyldig licens til
materiale, som er omfattet af loven om ophavsret.
Foreligger der ikke en korrekt og gyldig licens til materialet, er det derfor et brud på loven
om ophavsret. Copyright Agent fremsætter i disse tilfælde krav om uretmæssig brug, på
vegne af vores kunder.
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Hvordan beregner I kravets størrelse?
Kravet består af et rimeligt vederlag, som er baseret på den listepris som
fotografen/billedbureauet sædvanligvis kræver for retmæssig brug af værket, såfremt I
havde kontaktet dem og erhvervet en gyldig licens.
Yderligere pålægges der omkostninger i form af godtgørelse og manglende akkreditering i
henhold til reglerne i loven om ophavsret.

Kan jeg ikke bare fjerne billedet og dermed betragte sagen som afsluttet?
Nej, da krænkelsen allerede er sket, er fotografen derfor berettiget til at modtage rimeligt
vederlag og godtgørelse for den uberettigede brug af materialet.
Copyright Agent vil derfor fortsat søge kravet inddrevet ved et påkrav om betaling.

Hvad sker der, når jeg har betalt?
Når vi har modtaget korrekt indbetaling, vil vi afslutte sagen. I får naturligvis en bekræftelse
på, at sagen er afsluttet.

Må jeg beholde billedet på hjemmesiden når kravet er betalt?
Nej, billedet skal afpubliceres med det samme. Ønskes I fortsat at anvende
billedmaterialet, skal udbyder som varetager rettighederne først kontaktes med henblik på
et køb af korrekt licens.

Hvad nu hvis en anden har lavet min virksomheds hjemmeside?
Vi har forståelse for, at jeres hjemmeside kan være produceret eksternt. Dog er det i sidste
ende virksomheden der publicerer billedmaterialet som er ansvarlig for, at materialet ikke
publiceres i strid med loven om ophavsret.
Det er naturligvis altid en god idé at henvende sig til sin eksterne partner og høre, om de
eventuelt har erhvervet en korrekt licens til materialet. I så fald bedes I fremsende denne
dokumentation i sagen.
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Jeg vil gerne anvende billedmaterialet på lovlig vis fremover - hvad gør jeg?
I er velkomne til at kontakte os i den forbindelse, så hjælper vi gerne med at etablere
kontakt til den relevante fotograf eller billedbureau.
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