
Upload af oplysninger og billede sker her via en sikker Google form: 
https://forms.gle/JHmteqFzoJNXCH8T7 

 

Betingelser for samhandel med Artyfox.eu 

 

1. Generelt 

Hjemmesiden tilhører Artyfox, en del af Makernerd.dk v/ Henrik Bautz CVR: 26806127 (" Artyfox 
"). Ved at tilgå og bruge hjemmesiden anerkender og accepterer du at være bundet af disse vilkår 
og betingelser.  

2. Tjenesten 

Artyfox tilbyder salg af plakater fra webshop, hvor fotografer og kunstnere (" Du " eller " Sælger ") 
kan uploade plakatkunst til et onlinegalleri.  

Privatpersoner og/eller virksomheder/organisationer kan derefter købe højkvalitetstryk i 
storformat/plakater gennem webstedet. 

3. Registrering 

Registrering til denne hjemmeside er gratis. Når du foretager en registrering, skal du give Artyfox 
sande, aktuelle og fuldstændige oplysninger som anmodet om i registreringsformularen. Du er 
ansvarlig for til enhver tid at holde dine oplysninger opdaterede og fuldstændige. Du har kun lov til 
at registrere én konto.  

Du accepterer hermed, at du er helt ansvarlig for al adgang til og brug af din konto. 

Når du uploader kunst gennem hjemmesiden, garanterer du, at du er mindst 18 år gammel, og at 
du ellers er berettiget til at indgå denne aftale.  

4. Ordensregler 

Du må kun bruge webstedet til lovlige formål. Du må ikke vanære eller på anden måde bagvaske 
personer, der er synlige i din uploadede vægkunst. Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at når du 
uploader vægkunst til hjemmesiden eller når du kommunikerer via hjemmesiden, må du ikke poste, 
transmittere eller på anden måde distribuere ulovligt materiale. 

Derudover forpligter du dig til ikke at: 

i) bagvaske, misbruge, chikanere, true eller på anden måde krænke andres eller tredjemands 
juridiske rettigheder, inklusive Artyfox, 

ii) på nogen måde offentliggøre eller poste upassende, ærekrænkende, krænkende, obskønt, 
pornografisk, racistisk, terroristisk, uanstændigt eller på anden måde ulovligt emne, materiale eller 
information,  
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iii) bidrage til destruktive aktiviteter såsom spredning af vira, spam eller enhver anden aktivitet, der 
kan skade Artyfox eller hjemmesiden på nogen måde, 

iv) offentliggøre eller på anden måde stille billeder, vægkunst eller andet materiale til rådighed, der 
er beskyttet af love om intellektuel ejendom, medmindre du ejer eller kontrollerer rettighederne 
hertil eller har indhentet det nødvendige samtykke til din udgivelse, 

v) forfalske eller slette enhver information, såsom oplysninger om forfatteren eller proprietære 
betegnelser eller etiketter af seende oprindelse eller lignende oplysninger indeholdt i vægkunsten, 
eller 

vi) downloade indhold, der er tilgængeligt via webstedet, som du ved, eller med rimelighed burde 
vide, ikke kan reproduceres, vises og/eller distribueres uden at begå krænkelse af ophavsretten.    

Artyfox hævder ikke, at de oplysninger, der er anført ovenfor, med hensyn til, hvad der kan 
betragtes som ulovligt eller upassende og derfor ikke kan vises på hjemmesiden, er fuldstændige 
eller udtømmende. Du er alene ansvarlig for at sikre, at den vægkunst og information, du lægger på 
hjemmesiden, ikke overtræder gældende love og regler. Du er personligt ansvarlig for dit galleri. 

5. Licens og vederlag 

Medmindre andet er aftalt, kan du uploade op til femten (15) vægkunstværker på hjemmesiden. 
Ved at uploade og opbevare vægkunsten på hjemmesiden giver du Artyfox en ubegrænset ret til at 
formatere, opbevare, kopiere, printe og sælge vægkunsten og frit bruge plakaten til 
markedsføringsformål ved at gøre den tilgængelig for offentligheden og influencers uanset medie- 
og marketingkanal og at tildele disse rettigheder til potentielle forretningspartnere.  

Når du sletter vægkunsten fra hjemmesiden, udløber Artyfoxs ret til at bruge vægkunsten 
med følgende to undtagelser: 

1. Artyfox har ret til at gennemføre ordrer afgivet af kunden, inden sletningen er gennemført, og 

2. Artyfox har ret til frit at anvende markedsføringsmateriale indeholdende slettet vægkunst 
(Artyfox bestræber sig dog altid på at bruge tilgængelig vægkunst på Hjemmesiden i sin 
markedsføring).  

Ud over kompensationen, du modtager, når Artyfox sælger plakater af din vægkunst til kunden (se 
nedenfor), bekræfter du hermed, at der ikke kræves anden kompensation fra Artyfox for brugen af 
vægkunsten.  

For at sikre, at den uploadede vægkunst er egnet til print i stort format, skal hvert uploadet 
vægkunstværk tages med passende udstyr (kamera, software osv.) og opfylde følgende tekniske 
krav: 

i) opløsning: mindst 10 megapixel (selvom 14 megapixel eller højere foretrækkes), 

ii) kvalitet: JPEG/PNG:12, og 

iii) farveprofil: RGB-profiler er påkrævet (Adobe RGB foretrækkes). 



Du forstår og accepterer, at retten til at blive nævnt som fotograf, kunstner eller copyright-ejer er 
frafaldet. Artyfox bestræber sig dog altid på at kreditere fotografen eller skaberen af kunsten samt 
navnet på kunstværket.    

Plakater indeholdende identificerbare personer og/eller ejendom og andre designelementer, der er 
forbudt til vægkunst, skal være ledsaget af et underskrevet dokument, hvori den enkelte eller 
retmæssige ejer giver sit samtykke. 

Ved salg af en af dine plakater har du ret til et vederlag af salgsprisen (ekskl. moms), dette gælder 
for alle dine solgte plakater, prisen er et engangsbeløb pr. solgte plakat.  

Det vederlag er noget du bestemmer, men Artyfox anbefaler at bruge den vejledende pris. 

Priserne er følgende: 

Kunstner priser (Anbefales til Single edition posters): Vil du selv bestemme dit vederlag, skal du blot 
bruge formlen: Artyfox grundpris + Dit vederlag x 1,25 (moms) 

f.eks. kunne prisen for en A3-plakat være 180,- + 100,- x 1,25 = 350,- inkl. Moms & Fragt 

Vejledende priser: (uden moms medmindre andet er angivet): 

Størrelse Grundpris Vederlag Salgspris på artyfox.eu (inkl. Moms) 
A1 300,- 51,20 439,- 
A2  220,- 51,20 339,- 
A3 180,- 51,20 289,- 
A4 170,- 53,20 279,- 
A5 160,- 55,20 269,- 

50x50 220,- 51,20 339,- 
50x70 230,- 49,20 349,- 
70x70 300,- 51,20 439,- 
70x100 350,- 49,20 499,- 
100x140 600,- 55,20 819,- 

Hvad indeholder grundprisen: Fremstilling, pakning, administration, fragt, marketing. 

For sælgere, der er registreret for skat med et momsnummer, tilbyder Artyfox, og sælgeren 
accepterer hermed at anvende selvfakturering, og Artyfox vil følgelig på sælgernes vegne udarbejde 
og udstede en sådan faktura og derefter afregne faktura.  

For at arrangere sådan selvfakturering accepterer og bekræfter Sælger hermed, at: 

Artyfox kan udstede fakturaer på Sælgers vegne, 

Sælger skal/vil ikke udstede fakturaer for solgte plakater/indrammede billeder (da Artyfox vil 
udstede fakturaen på vegne af Sælger), og 

Sælger vil informere Artyfox, så snart det ophører med at være registreret for B-skat og moms. 



Artyfox forpligter sig til at medtage oplysninger på fakturaen om, at der er tale om en 
selvfakturerende faktura. For at undgå tvivl er Sælger altid ansvarlig for fakturaerne og deres 
rigtighed. Skulle Sælger blive opmærksom på en fejl eller en fejl i en faktura, forpligter Sælger sig til 
at give Artyfox skriftlig meddelelse herom senest 10 dage efter Sælgers modtagelse af en sådan 
faktura. Hvis en sådan meddelelse ikke gives, vil fakturaen blive anset for accepteret af Sælger.  

Vederlag til Sælger udbetales månedligt bagud, efter at en plakat er solgt og betalt af kunden, og 
kundens fortrydelsesfrist på 14 dage er udløbet.  

Betaling af vederlag til Sælger sker kun gennem bankoverførsel eller enhver anden betalingsløsning, 
som fra tid til anden er udpeget af Artyfox skriftligt. Det er Sælgers ansvar at sende rigtige data 
som: Reg. Og Konto nr. til Artyfox som skal bruges til at afvikle betalingerne.  

Sælger er altid ansvarlig for enhver og alle skatter og gebyrer forbundet med det vederlag, der 
udbetales af Artyfox, og derfor skal det betalte vederlag anses for at omfatte enhver og alle 
sådanne skatter og gebyrer, og Artyfox er under ingen omstændigheder ansvarlig at betale 
yderligere skatter eller gebyrer til sælgeren eller en tredjepart.  

6. Immaterielle rettigheder og warrants 

Du garanterer, at du har de nødvendige rettigheder til den kunst, som du indsender til Artyfox og 
som bliver udstillet på Hjemmesiden, enten ved selv at have rettighederne, eller at alle, der har 
deltaget, har givet dig tilladelse til at bruge kunsten på Hjemmesiden i overensstemmelse med disse 
vilkår og betingelser. 

Det betyder, at du garanterer, at kunsten ikke indeholder intellektuelt ejendomsretligt beskyttet 
materiale, såsom billede, logo eller andet materiale, som du ikke må bruge. 

Du garanterer, at du har sikret dig, at de personer, der kan identificeres ved kunsten (for eksempel 
på et billede eller ved deres navn), er klar over, hvordan materialet vil blive brugt, og at de har sagt 
ja til at deltage i kunsten, og at Artyfox kan også bruge vægkunsten til markedsføringsformål. 

7. Databeskyttelse og privatliv  

Artyfox bekymrer sig om privatlivets fred og beskytte de personlige data, der behandles af Artyfox, 
og alle personlige data behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.  

Besøg på hjemmesiden kan foretages uden at skulle angive personlige data eller 
acceptere cookies . Men hvis du vælger at bruge vores tjenester og registrerer dig på hjemmesiden, 
vil du give os personlige data. Oplysninger om, hvordan vi indsamler, behandler og deler sådanne 
personoplysninger, er angivet nedenfor. Længere nede giver vi også information om de rettigheder, 
du har i forhold til os som dataansvarlig for dine personoplysninger samt vores 
kontaktoplysninger. Artyfoxs privatlivspolitik findes på hjemmesiden.  

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?   



De personoplysninger, som Artyfox indsamler og behandler, er givet navne og efternavne, e-
mailadresser, telefonnumre, bopæl, adresser, personnumre, kontonavn, logning, IP-adresser og 
enhedsoplysninger.  

Hvad er formålene med vores behandling? 

Formålet med og formålet med behandlingen af personoplysninger er at: 

oprette brugerkonti,  

oprette præsentationer af sælgeren,  

arrangere betalinger, og  

registrere brugerlogin og Facebook retargeting.  

I forhold til iv) ovenfor bruger Artyfox også cookies (for mere information se cookies ).  

Navnet på Sælger kan offentliggøres på Hjemmesiden ved siden af Sælgers vægkunst. Giv venligst 
Artyfox besked, hvis du ikke ønsker, at dit navn skal offentliggøres. Artyfox kan bruge dit navn i 
forbindelse med billeder til markedsføringsformål gennem blogs og andre sociale medier. Artyfox 
kan også bruge personoplysninger som grundlag for forretnings- og metodeudvikling samt til 
statistiske formål, risikostyring og markedsføringsformål. 

Hvad er det juridiske grundlag for Artyfoxs behandling? 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er at administrere forholdet og udføre vores 
forpligtelser i henhold til denne aftales vilkår og betingelser.  

Når Artyfox behandler personoplysninger for at analysere og udvikle vores forretning og til 
markedsføringskommunikation, er behandlingen baseret på vores legitime interesser i at forbedre 
og markedsføre vores forretning.  

Hvem har adgang til de personoplysninger, som vi behandler?  

Dine personoplysninger behandles hovedsageligt af os hos Artyfox. Vi vil aldrig sælge dine 
personlige data. I nogle tilfælde deler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde vores 
forpligtelser over for dig på en god og effektiv måde: 

For at arrangere betalinger, vil vores betalingsløsningsudbydere have adgang til dine personlige 
data? 

For at vi kan levere dine produkter til din hjemmeadresse eller leveringssted og håndtere 
returneringer, deler vi dine personoplysninger med fragtfirmaer. 

For at indhente og offentliggøre dine eventuelle anmeldelser på hjemmesiden, deler vi dine 
personoplysninger med leverandøren, som giver os tekniske løsninger til at indsamle og 
offentliggøre anmeldelserne. 



For at promovere vores produkter og for at gøre hjemmesiden så relevant som muligt, deler vi dine 
personlige data med dem, der forsyner os med marketingtjenester, f.eks. Google og Facebook. 

Overførsler til tredjelande 

Artyfox vil ikke overføre personlige data til noget tredjeland (dvs. et land uden for EU/EØS). 

Hvor længe opbevarer vi personlige data? 

Vi gemmer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt i betragtning af formålet med 
behandlingen, medmindre andet er påkrævet ved lov.  

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger?  

Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du har også ret til at anmode 
om, at vi berigtiger eller sletter unøjagtige personoplysninger om dig. Du har også ret til at gøre 
indsigelse mod specifik behandling af personoplysninger og anmode om, at behandlingen af 
personoplysninger begrænses. Endelig har du ret til i maskinlæsbart format at modtage 
personoplysninger, du har givet, og få overført data til en anden part til databeskyttelse.  

Sikkerhed 

Artyfox skal træffe alle passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er 
nødvendige for at beskytte personoplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring eller 
ødelæggelse. At udlevere personoplysninger over digitale kanaler indebærer dog altid en risiko, da 
det ikke er muligt fuldstændigt at beskytte tekniske systemer mod uautoriseret adgang. 

Brud på persondatasikkerhed 

I tilfælde af et brud på persondatasikkerheden skal Artyfox underrette tilsynsmyndigheden (den 
svenske databeskyttelsesmyndighed) og dig som påkrævet ved lov. 

Artyfox skal altid registrere ethvert brud på persondatasikkerheden, herunder fakta omkring 
bruddet, dets virkninger og de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet. 

Cookies 

Hjemmesiden indeholder cookies. Disse cookies bruges til forskellige funktioner såsom brugerlogin 
og Facebook retargeting. 

Facebook retargeting har følgende betydning. Når du besøger og navigerer på webstedet, kan dine 
webbrowsere indsamle og gemme små stykker data kendt som "cookies". Dine oplysninger 
indsamlet af browsercookies sendes derefter tilbage til Artyfoxs server, som sporer og registrerer 
din adfærd på hjemmesiden. Dette giver Artyfox mulighed for at sende opslag eller annoncer til dig 
via Facebook (forudsat at du har Facebook, og at du accepterer brugen af cookies). 

Hvis du ikke accepterer brugen af cookies, kan du slå cookies fra i din browsers 
sikkerhedsindstillinger. Dette kan dog begrænse sidens funktionalitet.  

Kontakt information 



Artyfox er dataansvarlig for persondatabehandlingen som beskrevet ovenfor. Det betyder, at vi er 
ansvarlige for at sikre, at personoplysningerne behandles korrekt og i overensstemmelse med 
gældende databeskyttelseslovgivning.  

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at 
kontakte os via e-mail til legal@Artyfox.com eller med almindelig post til Artyfox på:  

Artyfox  

Co/Makernerd.dk 

Eskebøl Alle 12 

2770 Kastrup  

Enhver, der har indsigelser mod eller kommentarer til den måde, vi behandler deres 
personoplysninger på, har ret til at kontakte eller indgive en klage til det Data tilsyn. 

8. Ansvarsbegrænsning 

Artyfox kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget direkte eller indirekte af brugen af 
hjemmesiden og dens indhold. 

Artyfox refunderer kun direkte omkostninger ved brug af hjemmesiden som direkte følge af 
uagtsomhed fra Artyfoxs side. Artyfox er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte 
skader såsom tabt fortjeneste eller andre følgeskader.  

9. Ingen garantier 

Artyfox garanterer ikke kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til hjemmesiden. Driften af 
hjemmesiden kan blive forstyrret af en række faktorer uden for Artyfoxs kontrol, og Artyfox giver 
ingen garantier vedrørende funktionaliteten eller tilgængeligheden af hjemmesiden.  

10. Skadesløsholdelse 

Du som bruger forpligter dig til at holde Artyfox skadesløs i tilfælde af, at tredjemand kræver 
erstatning på grund af den vægkunst, du har lagt på hjemmesiden, eller fordi du på anden måde har 
handlet i strid med disse vilkår eller i strid med gældende lov eller tredjeparts rettigheder . 

11. Overførsel 

Ved at acceptere vilkårene og betingelserne accepterer du, at den aftale, du har indgået med 
Artyfox, kan overdrages til en anden virksomhed, der helt eller delvist, direkte eller indirekte ejes af 
Artyfox eller til tredjemand i forbindelse med en fusion eller overtagelse af virksomhed, der 
omfatter bl.a. Internet side.  

12. Adskillelse 

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser findes ugyldig eller ikke-gennemførlig, skal en 
sådan bestemmelse begrænses, modificeres eller ophæves i det mindste omfang, det er nødvendigt 
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for at eliminere dens ugyldighed eller uhåndhævelse, så resten af disse vilkår forbliver i fuld kraft og 
virkning. 

13. Lovvalg og tvister 

Disse vilkår og betingelser og alle spørgsmål vedrørende dem eller ethvert forhold i relation til 
tjenester, der udføres af os, skal fortolkes i overensstemmelse med den Danske materielle 
lovgivning og skal udelukkende afgøres af dansk domstol. 

  

 


