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Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a
majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli
komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez

písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou
používat fotografie pro svou nekomerční osobní

prezentaci.
Při objednání fotografování automaticky vyjadřujete

souhlas s následujícími podmínkami a se zásadami
zpracování osobních údajů.

 

http://hedvikatumova.com/cenik-foceni/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/


Objednáním se na focení automaticky potvrzujete
přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi,

stejně tak s mým autorským přístupem a fotografickým
stylem, s kterým fotografuji.

Cena
Ceny jsou uvedené na mých webových stránkách v sekci

ceník
Kdy se platí ?

Částka za uvedený balíček je splatná ihned po focení.
Prosím, připravte si částku pokud to půjde přesně.

Fotografie, které si případně vyberete nad rámec vámi
zaplaceného balíčku, zaplatíte před předáním hotové

zakázky
Výběr fotografií

Do cca 7 dnů po uskutečněném focení obdrží klient
odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze

kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě
Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší

záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně
fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale
umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému

balíčku
 

http://hedvikatumova.com/?page_id=1847


Zhruba 1-3 týdnů od vašeho výběru obdržíte
hotové upravené fotografie ve dvou velikostech –

v rozlišení pro web a pro tisk
hotové fotografie poskytuje pouze ve formátu

JPEG každá další fotografie nad rámec balíčko je
za 100 Kč

V případě svatebního focení vybírám fotografie k
retuši sama. Dodací doba hotových upravených

snímků je vzhledem k většímu počtu fotografií cca
4-6 týdnů

dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez
mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno

náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále
upravovat (např. odstraněním loga). Jsou ve

vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně pro
výběry fotek k úpravám.

Vaše upravené fotografie nebudou obsahovat logo
a budou ve velikosti jak pro tisk tak pro web

 



RETUŠE
Všechny odevzdané fotografie jsou upravované

(retušované)
rodinné, těhotenské a dětské fotografie obsahují
základní úpravy (retuš) – tj. ořez, kontrast, jas,

barevné doladění a odstranění lehkých kosmetických
vad jako je např. akné, škrábanec či modřina

reportážní typ fotografií (včetně lifestylového focení)
a skupinová fota nejsou hloubkově retušovány,

obsahují pouze základní úpravu.
Úpravy typu odstranění dvojité brady či faldíků atd,
rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd.

nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce
grafika, nikoliv fotografa.

Vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním není důvod
k reklamaci fotografií. To platí i pro make-up. Pokud
se necháváte na focení nalíčit, prosím vždy tak, abyste

byly spokojené
 



Archivace fotografií
Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se

archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté
data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o

ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)
pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit

do této doby
Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu

jednoho roku
 

Reklamace
Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a

autorským pojetím fotografa není důvodem k
reklamaci zakázky.

Vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním není v
žádném případě důvodem k reklamaci fotografií.

Klient je také srozuměn se skutečností, že výsledné
poskytnuté služby jsou charakteristické odrazem

reality skrze elektronická zařízení, reflektující osobitý
vzhled věcí, krajiny a lidí. Estetická kvalita fotografií se

vzhledem k této skutečnosti může různit a její
hodnocení je ryze subjektivním aspektem.

 



Neupravené fotografie neposkytuji
 

Zveřejňování
Výsledné fotografie jsou mým autorským

dílem, a tak si vyhrazuji možnost zveřejňovat
je jako své portfolio, a to na facebookové

stránce, na mém webu 
všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na

sociálních sítích nebo na svých webových
stránkách disponují souhlasem daných osob

pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho
odvolat a to písemně nebo emailem.

 
 
 


