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billederne på galleriet 

gra�s, blot du overholder 

reglerne; men har du lyst 

�l at donere et beløb �l 

den enkelte fotograf er 

de�e også muligt. Som 

bekendt er fotoudstyr 

ganske dyrt!  

O!e får vi spørgsmålet, 

hvad koster billederne i 

den lille opløsning, og 

svaret er meget enkelt: 

”Det de er værd for dig” 

For at gøre det nemt for 

brug af fotos der ligger på 

Ta’ selv Foto siden 

www.taselvfoto.dk, har vi 

lavet nogle meget enkle 

regler. 

Hvis du downloader fotos 

skal du al�d angive foto-

grafens navn og 

www.taselvfoto.dk som 

kilde, når du anvender 

den på de sociale medier! 

Fotos du downloader må 

ikke bruges kommercielt 

uden �lladelse af fotogra-

fen. Hvis du er i tvivl, så 

kontakt fotografen, helle-

re en gang for meget end 

en gang for lidt! 

Har du brug for fotos i 

højere opløsning end de 

ligger �l download, kan 

du al�d kontakte fotogra-

fen for en a!ale.  

Som udgangspunkt er 

Regler	for	brug	af	fotos:	

Lidt	jura:	

30.01.2015 

Fordi	livet	ikke	kan	tages	om	

Vi klikker  -  du kigger 

Se hvordan du kan lave 

en dona�on under punk-

tet dona�on - på forhånd 

tak! Når du har downloa-

det et foto, har du sam�-

dig accepteret vores reg-

ler. 

Er du i tvivl om noget, så 

send os en mail på 

t@selvfoto.dk 

Ta’ selv Foto ønsker dig 

god fornøjelse med vores 

foto. 

Bemærk at du ved download ak�vt accepterer følgende: Jeg downloader en kopi af billederne udeluk-

kende �l egen privat brug. Jeg må ikke videre distribuere, sælge kopier eller anvende billederne �l no-

gen form for kommercielle formål. Såfremt du har andre ønsker skal billedets fotograf kontaktes for 

en eventuel a!ale. Kommercielt brug skal ALTID a!ales direkte med fotografen. 

Husk: At Ta’ selv Foto fralægger sig ethvert ansvar for brugen af billederne som du henter – Kun du 

har ansvaret for, at den danske lov om brugsret, ophavsret og privatlivets fred overholdes.  

Specielopgaver: 

Ta’ selv Foto tager gerne specielopgaver. Send os en mail eller kontakt den enkelte fotograf i lokalområdet, så vil 

vi se om der kan blive plads i kalenderen �l din event. Vi elsker at fotografere og vil gøre meget for at løse de op-

gaver som løbende bliver �lbudt os. Bliv ikke skuffet hvis vi må sige nej  -  vores kalendere har det med at blive 

fyldt rela�vt hur�gt! 


