
ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ - ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΗ 

MICROBIRTH 

Οι ακόλουθοι είναι οι βαςικοί όροι τησ Άδειασ Χρήςησ («Συμφωνητικό») μεταξφ τησ 

AltoFilms που εδρεφει ςτη Μ. Βρετανία, ςτην οδό 18bCrossStreet, Hove, EastSussexBN3 

1AJ(«Πάροχοσ») και του υπογράφοντοσ («Δικαιοφχοσ»), ςχετικά με τα δικαιϊματα χρήςησ 

τησ ταινίασ με τίτλοMICROBIRTH (η «Ταινία»). Για καλή και επάξια θεϊρηςη, η παράδοςη 

και επάρκεια τησ οποίασ πιςτοποιοφνται με το παρόν, τα μζρη ςυμφωνοφν τα κάτωθι: 

 

1. ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

Ο Πάροχοσ παραχωρεί ςτο Δικαιοφχο και ο Δικαιοφχοσ αποδζχεται από τον Πάροχο, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποθζςεισ του παρόντοσ, τη μη-αποκλειςτική, 

περιοριςμζνησ ιςχφοσ άδεια με πνευματικά δικαιϊματα (εφεξήσ «Άδεια») το 

δικαίωμα να κατζχει, να προωθήςει και να προβάλει την Ταινία μόνο ςτη χϊρα του 

ή περιοχή (το «Σημείο»), ςε κλειςτή προβολή μόνο, όχι για δημόςια προβολή (όπωσ 

αυτή εννοείται ςτη βιομηχανία θεαμάτων)ςε οποιαδήποτε ημερομηνία την ή μετά 

την 20η Σεπτεμβρίου 2014. 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ 

Ο Δικαιοφχοσ κατανοεί και ςυμφωνεί ότι η Ταινία που παραχωρείται με το παρόν 

δεν μπορεί α) να παραχωρηθεί ςε τρίτο μζλοσ χωρίσ την προηγοφμενη γραπτή 

ςυναίνεςη του Παρόχου, β) να προβληθεί ςε τηλεόραςη, απλή ή καλωδιακή, ή ςτο 

διαδίκτυο με κάθε τρόπο χωρίσ την προηγοφμενη γραπτή ςυναίνεςη του Παρόχου, 

γ) να δανειςτεί ή μεταβιβαςθεί από το Δικοφχο ςε κάποιο ίδρυμα, χϊρο ή ιδιϊτη 

χωρίσ την προηγοφμενη γραπτή ςυναίνεςη του Παρόχου και χωρίσ να 

προειδοποιήςει τα εν λόγω ιδρφματα, χϊρουσ ή ιδιϊτεσ για τουσ τρζχοντεσ όρουσ 

και προχποθζςεισ, ή δ) να τφχει επεξεργαςίασ, αντιγραφήσ, ή μετατροπήσ ςε άλλησ 

μορφήσ λογιςμικό, αναλογικό, ψηφιακό ή άλλησ ηλεκτρονικήσ μορφήσ, χωρίσ την 

προηγοφμενη γραπτή ςυναίνεςη του Παρόχου. 

 

3. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Ο Δικαιοφχοσ κατανοεί και ςυμφωνεί ότι η Ταινία δεν προςφζρεται για πϊληςη 

αλλά παραχωρείται για χρήςη ςτο Σημείο,όχι για δημόςια θζαςη, ςτο χϊρο 

επιλογήστου Δικαιοφχου, και τα πνευματικά δικαιϊματα παραμζνουν ςτον Πάροχο. 

Τυχόν δικαιϊματα που δεν αναφζρονται ρητά ςτονπαρόν ανήκουν ςτον Πάροχο. 

Λαμβάνοντασ υπόψη τα όςα αναφζρονται εδϊ, ο Δικαιοφχοσ δεν υποχρεοφται να 

επιςτρζψει το DVDπου παρζχεται με το παρόν. 


