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GOOGLE FÖRETAGSFOTON 
TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER 

 
 
FOTOGRAFERING – TJÄNSTELEVERANTÖR:         
 
Adress:            
 
             
 
E-post:             
 
Telefon:             
 
 
 
 
FÖRETAGSNAMN:            
 
Företagets adress:           
 
             
 
E-post:             
 
Telefon:             
 
Bokat datum:      Bokad tid:     
 
Tjänsteleverantören och företaget kan ingå en ömsesidig överenskommelse om att fotografera 
på flera platser eller i flera av företagets filialer. Om detta avtal omfattar flera platser skall dessa 
platser anges i Bilaga A.  Om vissa platser ägs av franchisetagare måste varje tillämplig 
franchisetagare ingå ett separat avtal med Tjänsteleverantören. 
 
 
 
Jag har läst och förstår det här avtalet, inklusive användarvillkoren nedan, och går med på att 
vara bunden av dem. 
 
Jag har rätt att underteckna det här avtalet å ovan nämnda parters vägnar. 
 
Tjänsteleverantör      Företag 
 
Namnteckning:      Namnteckning:       
 
Namn:       Namn:        
 
Befattning:       Befattning:       
 
Datum:        Datum:        
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Användarvillkor 
 
1. Bakgrund.  Detta avtal sluts mellan tjänsteleverantören av fotografering 

(“Tjänsteleverantören”) och företaget vars lokaler fotograferas för programmet Google 
Företagsfoton (“Företaget”). 
 

2. Programmet Google Företagsfoton.  Tjänsteleverantören är en oberoende entreprenör och 
varken Tjänsteleverantören eller någon av dess personal är anställd av eller representerar 
Google, men Tjänsteleverantören är godkänd enligt programmet Google Företagsfoton att 
tillhandahålla fotograferingstjänster till lokala företag som önskar delta i programmet Google 
Företagsfoton. 

 
3. Betalning av serviceavgift. Tjänsteleverantören och företaget skall enas om en summa för 

Google Företagsfoton och relaterade tjänster (”Serviceavgift”), och företaget skall betala 
Serviceavgiften efter det att Tjänsteleverantören har fotograferat (enligt definitionen i Avsnitt 
4 nedan). 

 
4. Tjänster och äganderätt till fotografierna.  I utbyte mot Serviceavgift: 
 

(a) Tjänsteleverantören fotograferar de delar av Företagets exteriör och interiör som 
Företaget anser vara lämpliga för fotografering i anslutning till programmet Google 
Företagsfoton (“Fotografierna”); 
 

(b) Tjänsteleverantören vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att se till att fotografierna 
uppfyller de tekniska specifikationerna för programmet Google Företagsfoton; 

 
(c) Tjänsteleverantören överlåter härmed (eller sörjer för överlåtande av) all äganderätt till 

Fotografierna (inklusive immateriella rättigheter) till Företaget; 
 

(d) I den utsträckning som lagen tillåter får Tjänsteleverantören:  
 

(i) avstående från Tjänsteleverantörens personal angående "moraliska rättigheter" som 
denna personal kan ha till Fotografierna, inklusive eventuell rätt till tillskrivning och  
 

(ii) överlåtelse från Tjänsteleverantörens personal till Företaget av alla moraliska 
rättigheter till Fotografierna. 

 
(e) Tjänsteleverantören överför Fotografierna till Google för bearbetning och användning i 

enlighet med Avsnitt 5 nedan. 
 

5. Villkor rörande överföring, bearbetning och användning av Fotografierna.   
 
(a) Googles användarvillkor.  Företaget samtycker till att överföring, bearbetning och 

användning av Fotografierna regleras av Googles vanliga användarvillkor online för 
dessa Fotografier enligt www.google.com/intl/sv/policies/terms/ (tillsammans med 
relevanta Ytterligare villkor enligt www.google.se/help/maps/businessphotos/) eller 
övriga sådana webbadresser/ytterligare villkor som Google kan ange från tid till annan 
(allmänt under namnet Googles användarvillkor).   
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(b) Auktorisering att överföra Fotografierna för Googles användning.  Företaget auktoriserar 
härmed Tjänsteleverantören att överföra Fotografierna till Google för Företagets räkning 
och licenserar Fotografierna för Googles användning enligt Googles användarvillkor. 

 
6. Begränsad licens till Tjänsteleverantören.  Företaget beviljar Tjänsteleverantören en icke-

exklusiv licens att använda ett rimligt antal bilder som skapats inom ramen för detta avtal 
som "prov" eller "portföljkopior" till Tjänsteleverantörens arkiv som exempel på 
Tjänsteleverantörens arbete och till att annonsera eller marknadsföra Tjänsteleverantörens 
tjänster. 

 
7. Tjänsternas tidpunkt och datum.  När Tjänsteleverantören undertecknar dokumentet måste 

denna boka den tid och det datum överenskommelsen gäller och då tillhandahålla de 
fotografiska tjänsterna. Inga Serviceavgifter betalas tillbaka förutom enligt beskrivningen i 
avsnitt 8 nedan, eller om Tjänsteleverantören efter eget gottfinnande går med på att 
tillhandahålla tjänsterna vid en annan tidpunkt. 

 
8. Återbetalning.  Tjänsteleverantören återbetalar alla Serviceavgifter till företaget (men har 

inga ytterligare skyldigheter med avseende på avtalet) om Google inte vill ta emot 
fotografierna för att de inte uppfyller de tekniska specifikationerna för Google Företagsfoton 
och Tjänsteleverantören inte rättar till detta efter att Företagets lokaler har fotograferats på 
nytt vid en ny avtalad tidpunkt. 

 
9. Försäkring.  Tjänsteleverantören måste ha en omfattande allmän ansvarsförsäkring för sina 

aktiviteter i Företagets lokaler. 
 

10. Konfidentialitet.  Detta avtal är konfidentiellt.Företaget får inte avslöja eller göra det här 
avtalet tillgängligt för någon tredje part förutom (a) Google, (b) med specifikt skriftligt tillstånd 
från Tjänsteleverantören eller (c) om lagen kräver det och om Företaget ger 
Tjänsteleverantören rimligt förhandsbesked. 

 
11. Inga garantier.  I SAMBAND MED DET HÄR AVTALET, GÖR TJÄNSTELEVERANTÖREN 

INGA FRAMSTÄLLNINGAR OCH FRÅNSÄGER SIG I DEN MÅN LAGEN MEDGER DET 
ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA SÅVÄL SOM UNDERFÖRSTÅDDA, OM DE 
FOTOGRAFISKA TJÄNSTERNA ELLER FOTOGRAFIERNA, DÄRIBLAND ALLA 
GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST 
SYFTE.  TJÄNSTELEVERANTÖREN GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR OM OCH 
GARANTERAR INTE ATT FOTOGRAFIERNA NÅGON GÅNG KOMMER ATT VISAS AV 
GOOGLE. 

 
12. Ansvarsbegränsningar.   
 

(A) FÖRUTOM VAD GÄLLER BROTT MOT KONFIDENTIALITETEN (I) ÄR INGEN PART 
ANSVARIG (UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER) FÖR FÖRLORADE INTÄKTER 
ELLER INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, 
FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND SOM UTMÄTS I AVSKRÄCKANDE SYFTE 
OCH (II) INGEN PARTS TOTALA ANSVAR FÖR NÅGOT KRAV SOM KAN UPPSTÅ 
PÅ GRUND AV ELLER I RELATION TILL DET HÄR AVTALET SKA ÖVERSTIGA 
SERVICEAVTALETS BELOPP. 

 
(B) GOOGLES ANVÄNDNING AV FOTOGRAFIERNA STYRS UTESLUTANDE AV 

GOOGLES ANVÄNDARVILLKOR ENLIGT AVSNITT 5 OVAN.  UNDER INGA 
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HÄNDELSER ÄR GOOGLE ANSVARIGT (UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER) 
INFÖR VARE SIG FÖRETAGET ELLER TJÄNSTELEVERANTÖREN FÖR INDIREKTA 
SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER 
SKADESTÅND SOM UTMÄTS I AVSKRÄCKANDE SYFTE SOM UPPSTÅR PÅ 
GRUND AV ELLER I RELATION TILL DET HÄR AVTALET. 

 
13. Ändringar. Alla ändringar i det här avtalet måste (a) skriftligen godkännas av Google i 

förväg, och (b) anges i ett skriftligt avtal som har undertecknats både av Tjänsteleverantören 
och av Företaget. 

 
14. Hela avtalet.  Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna i fråga om dess 

ämne och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal om ämnet. 
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Bilaga A 
 

Om det här avtalet omfattar flera platser skall alla platser anges nedan.  Platser för filialer skall 
inte anges.  Varje tillämplig franchisetagare måste ingå ett separat avtal med 
Tjänsteleverantören. 
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