Sida 1 / 3

AVTALSVILLKOR – ANVÄNDNING AV LJUDUPPTAGNINGAR I KORTVARIG
RADIOVERKSAMHET (FM)
Syftet med detta avtal är att komma överens om licenser och ersättningar enligt upphovsrättslagen till
utövande artister och ljudupptagningsproducenter för användning av ljudupptagningar i Kundens
kortvariga radioverksamhet.

Definitioner
Med kortvarig radioverksamhet avses användning av ljudupptagningar i radioverksamhet med radiovågor som
utbreder sig fritt, som varar i högst tre månader.
Med en ljudupptagning avses en inspelning, en ljudfil, en annan ljudupptagning eller delar av dessa som utgivits i
kommersiellt syfte.

Användningslicens som beviljas
Licens för att överföra ljudupptagningar publicerade för kommersiella syften som representeras av
Gramex till allmänheten i Kundens kortvariga radioverksamhet. Kunden får mot den ersättning som
specificeras i prislistan rätt att använda ljudupptagningar på de sätt och enligt de villkor som definieras i
detta avtal.
Detta avtal innebär att Kunden:
•
•

avtalar med Gramex om ersättningar till de utövande artisterna och producenterna av
ljudupptagningarna för användning av ljudupptagningarna i kortvarig radioverksamhet och
får från Gramex för de rättsinnehavares del som Gramex representerar tillstånd att kopiera
ljudupptagningar för att skapa en ljuddatabas för en inspelningsplattform som administreras av
och endast används av Kunden för användning i kortvarig radioverksamhet enligt detta avtal.

Licensen omfattar inte användning av ljudupptagningarna i reklam eller sammanhang av
reklamkaraktär.
Licensen gäller utövande av kortvarig radioverksamhet och tillgängliggörande av sändningar i Finland.
De licenser som beviljas till en Kund är inte exklusiva rättigheter. Kunden har inte rätt att överföra detta
avtal eller dess förpliktelser eller rättigheter till tredje parter utan skriftligt tillstånd från Gramex.

Ersättning
Ersättningen fastställs enligt Gramex giltiga prislista.
Till ersättningarna tillkommer mervärdesskatt enligt gällande lagstiftning.
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Gramex kan justera priserna årligen genom att beakta ändringarna i de allmänna inkomst- och
kostnadsnivåerna.
Kunden betalar ersättningen enligt den faktura som Gramex skickar. Lagenlig dröjsmålsränta uppbärs
på försenade betalningar.

Rapportering
Kunden behöver inte rapportera ljudupptagningar som används i kortvarig radioverksamhet.

Gramex ansvar
Gramex ansvarar för de ersättningskrav som de utövande artisterna och ljudupptagningsproducenterna
riktar mot Kunden föranledda av användningen av de ljudupptagningar som avses i detta avtal.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att ljudupptagningen inte används i strid med detta avtal eller bestämmelserna i
upphovsrättslagen.

Sekretess för uppgifterna som samlas in från Kunden
Gramex förbinder sig vid att hemlighålla affärs- och yrkeshemligheter om Kundens affärsverksamhet
och att hantera personuppgifterna enligt dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsbeskrivningarna finns på
Gramex webbplats.

Kunder som är konsumenter
Kunder som står i konsumentställning har rätt att återkalla detta avtal genom att skriftligen meddela
Gramex om detta inom fjorton (14) dagar från att avtalet har ingåtts. Ångerrätten gäller dock inte efter
det att Kunden har börjat använda ljudupptagningarna enligt avtalet.

Granskning av verksamheten
Gramex eller en av den utsedd instans har rätt att granska att användningen av ljudupptagningar enligt
detta avtal följer avtalet samt granska att de uppgifter som påverkar uppkomsten av ersättningar är
korrekta.

Giltighetstid
Licensen träder i kraft då Gramex har skickat avtalsbekräftelsen och kunden har betalat ersättningen
som baserar sig på avtalet.
Parterna har rätt att säga upp avtalet skriftligen med en månads uppsägningstid.

Hävning av avtalet
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Gramex har rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan om:
•

Kunden agerar på ett sätt som strider mot villkoren i detta avtal eller upphovsrättslagen;

•

den ersättning som faktureras i enlighet med detta avtal inte har betalats inom trettio (30)
dagar efter fakturans förfallodatum;

•

Kunden meddelar eller bekräftar de uppgifter som avtalet förutsätter väsentligt felaktigt;

•

Gramex befogenheter att bevilja det tillstånd som avses i detta avtal upphör.

Tillämplig lag och avgörande av meningsskiljaktigheter
I tolkningen av detta licensavtal tillämpas Finlands lag med undantag av dess lagvalsregler.
Parterna strävar efter att avgöra eventuella meningsskiljaktigheter om detta avtal i första hand genom
förhandlingar. Om meningsskiljaktigheterna inte kan avgöras genom förhandlingar avgörs de i
Helsingfors tingsrätt som första instans, men om tvisten gäller en fråga som tillhör
marknadsdomstolens befogenheter förs tvisten över för avgörande av marknadsdomstolen.

I händelse av motstridigheter mellan de olika språkversionerna av dessa avtalsvillkor tillämpas de
finskspråkiga villkoren.

