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SOPIMUSEHDOT – ÄÄNITTEEN KOPIOIMINEN OSAKSI KUVATALLENNETTA

Määritelmiä
Äänitteellä tarkoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa julkaistua äänitettä, äänitiedostoa, muuta
äänitallennetta tai näiden osaa.

Myönnettävät käyttöluvat
Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö myöntää asiakkaalle edustamiensa oikeudenhaltijoiden
puolesta luvan kopioida sopimusvahvistuksessa yksilöityjä äänitteitä osaksi kuvatallennetta, joka on
tarkoitettu yksinomaan esityskäyttöön läsnä olevalle yleisölle. Lupa on voimassa ilman aikarajaa ja
koskee esityskäyttöä Suomessa.
Lupa kattaa äänitteen käytön kuvatallenteella taustamusiikkina, ei tunnusmusiikkina.
Lupa ei kata äänitteen käyttöä mainoksissa tai mainoksen luonteisissa kuvatallenteissa taikka
taideteoksissa.
Lupa ei lähtökohtaisesti koske kuvatallenteita, jotka keskittyvät tiettyyn artistiin tai yhtyeeseen taikka
tiettyihin artisteihin tai yhtyeisiin. Äänitteiden käyttöön tällaisilla kuvatallenteilla tulee saada
Gramexilta erillinen hyväksyntä.
Lupa ei oikeuta kopioimaan äänitteitä eikä esittämään sen perusteella valmistettuja kuvatallenteita
tavalla tai yhteyksissä, jotka loukkaavat tekijänoikeuslaissa määriteltyjä moraalisia oikeuksia. Lupa ei
koske äänitteiden käyttöä poliittisissa, uskonnollisissa tai pornografisissa kuvatallenteissa tai
kuvatallenteiden käyttöä tällaisissa yhteyksissä.

Yleiset ehdot
Lupa astuu voimaan, kun Gramex on lähettänyt sopimusvahvistuksen ja asiakas on maksanut tähän
sopimukseen perustuvan korvauksen. Korvausta korotetaan 20 % mikäli korvausta ei ole maksettu
ennen valmistetun kuvatallenteen käyttöä.
Lupa ei kata edelleen lähettämistä.
Äänitteiden kopioinnin tulee tapahtua laillisesta lähteestä.
Äänitteitä ei saa muunnella ilman erillistä lupaa oikeudenhaltijoilta.
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Korvaus
Korvaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan Gramexin hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään
voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero. Viivästyneistä suorituksista peritään lainmukainen
viivästyskorko.
Gramex voi tarkistaa hintoja vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustannustasossa.

Oikeudenhaltijatietojen ilmoittaminen
Kuvatallenteella on mainittava kopioiduista äänitteistä seuraavat tiedot:
•

äänitteen nimi,

•

äänitteen esittäjä ja

•

äänitteen tuottaja.

Gramexin ja asiakkaan vastuu
Gramex vastaa niistä esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien asiakasta vastaan kohdistamista
korvausvaateista, joita esitetään tässä sopimuksessa tarkoitetusta äänitteiden käyttämisestä.
Asiakas vastaa siitä, ettei äänitteitä käytetä tämän sopimuksen tai tekijänoikeuslain säännösten
vastaisesti.

Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai siinä sovittuja velvoitteita tai oikeuksia kolmansille
ilman Gramexin kirjallista suostumusta.

Toiminnan tarkastaminen
Gramexilla tai sen nimeämällä on oikeus tarkistaa tämän sopimuksen perusteella tapahtuvan
äänitteiden käytön sopimuksen- ja lainmukaisuus sekä korvauksen muodostumiseen vaikuttavien
tietojen oikeellisuus.

Asiakkaalta kerättävien tietojen luottamuksellisuus
Gramex sitoutuu pitämään salassa asiakkaan liiketoimintaa koskevat liike- ja ammattisalaisuutena
pidettävät tiedot ja käsittelemään henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisella tavalla.
Tietosuojaselosteet löytyvät Gramexin verkkosivuilta.

Kuluttaja-asemassa olevat asiakkaat
Kuluttaja-asemassa olevalla asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti
Gramexille neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeutta ei
kuitenkaan ole sen jälkeen, kun asiakas on aloittanut sopimuksen mukaisen äänitteiden käytön.
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Muilta osin kuluttaja-asemassa oleviin Toiminnanharjoittajiin sovelletaan näitä sopimusehtoja
sellaisenaan, ellei kuluttajansuojalaista muuta johdu.

Sopimusehtojen voimassaolo
Nämä sopimusehdot ovat voimassa 21.4.2021 alkaen.

Sovellettava laki ja mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen
Tämän sopimuksen tulkinnassa sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun
ottamatta.
Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti
neuvottelemalla. Mikäli erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, ratkaistaan ne
ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa tai mikäli riita liittyy markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan
asiaan, riita saatetaan markkinaoikeuden ratkaistavaksi.
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