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GFOTO 

VIGTIGT! 

For den bedste oplevelse – 
husk at læse om copyright. 

COPYRIGHT 

Når du køber et billede køber 
du brugsretten. Det betyder at 
du må bruge billedet privat, og 
når du offentliggøre det skal 
oplyse fotografen bag billedet. 
Dette gøres ved at bruge de 
små billeder med logo, som du 
modtager sammen med 
billedet i stor opløsning. 
 
Billedet må ikke videregives til 
andre, eller offentliggøres uden 
fotografens navn. Ønsker du 
100% ejerskab over billedet, 
skal det frikøbes. 
 
Ønsker du at give et billede i 
gave, så oplyse modtager når 
du køber billedet – så får denne 
person brugsretten over 
billedet. 
 
Er du i tvivl så er du 
velkommen til at kontakte mig, 
eller læse mere på lov om 
ophavsret. 
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WELCOME TO GFOTO.DK | BY GITTE OLSEN 

PRISER 

BILLEDE DIGITALT – 50,- 
Billedet leveres som download via email. Det leveres i to versioner, et 
i fuld opløsning egnet til fremkaldelse og et til brug på web med mit 
logo. 

KØB MERE END 10 BILLEDER OG BETAL KUN – 500,- 
Billederne leveres som download via email. Det leveres i to versioner, 
et i fuld opløsning egnet til fremkaldelse og et til brug på web med mit 
logo. Gælder kun fra samme arrangement/stævne. 

SÅDAN BESTILLER DU 

FIND NUMRENE 
Under hvert billede, når du ser det i stor udgave, står et nummer. Det 
nummer er f.eks. IMG_0001.  

SKRIV EN EMAIL 
Send en email til: gitte@staldolsen.dk 
- Oplys navn, adresse og email på den person der skal købe 
billederne. 
- Hvor mange billeder du ønsker, og hvordan du ønsker dem. 
- Oplys numrene på billederne, samt hvilket arrangement de er taget 
fra. 

HVORNÅR FÅR DU BILLEDERNE? 

Så snart jeg ser pengene er gået ind på min konto eller mobilepay, 
gør jeg billederne klar og afsender. Digitale billeder tager op til et 
par dage, mens fremkaldelser kan tage op til 14 dage. 
Når du modtager digitale billeder, så højreklik på billedet og gem det 
på din computer. Linket til download vil blive slette efter noget tid. 
Jeg håber du vil nyde billederne! 


