Tallenteiden käyttöehdot
Nämä käyttöehdot koskevat kirjastoja ja muita laitoksia, joita ovat muun muassa
oppilaitokset, sairaalat, hoitolaitokset, päiväkodit, seurakunnat, vankilat sekä museot.

1.

Käyttötarkoitus
Tämä tallenne on tarkoitettu lainattavaksi tai esitettäväksi kirjastoissa tai muissa
laitoksissa jäljempänä olevin ehdoin.

2.

Tallenteen käyttö kirjastoissa
Tätä tallennetta saa lainata tai esittää jäljempänä olevin ehdoin sellaisessa kunnan tai
kaupungin kirjastossa, tieteellisessä kirjastossa tai erikoiskirjastossa (jäljempänä
kirjasto), jolla on erillinen sopimus Kopioston kanssa.
Kirjasto saa
1. lainata tallennetta yksityishenkilöille ja
2. esittää sen läsnä olevalle yleisölle pääsääntöisesti vain kirjaston
omissa tiloissa kirjaston järjestämässä maksuttomassa tilaisuudessa.
Tarkemmat ehdot tallenteiden lainaamisesta ja esittämisestä ovat kirjaston ja Kopioston
välisessä sopimuksessa.

3.

Tallenteen käyttö muissa laitoksissa
Laitos saa esittää tallenteen läsnä olevalle yleisölle omissa tiloissaan.
Lupa ei sisällä oikeutta tallenteen esittämiseen ulkopuolisille ja ansiotoiminnan
yhteydessä, lukuun ottamatta museoiden normaalia näyttely- tai vastaavaa toimintaa.
Tallenteen esityksestä ei saa periä erillistä pääsymaksua tai vastaavaa.
Laitoksella ei ole oikeutta myydä, lainata, vaihtaa tai muutoin luovuttaa tallennetta
ulkopuoliselle eikä niitä saa kopioida tai muulla tavalla jäljentää.

4.

Muut käyttöehdot
Tallennetta ei saa luovuttaa tai esittää muussa tarkoituksessa tai käyttää muuhun
tarkoitukseen ilman erillistä lupaa tekijänoikeudenhaltijoilta. Tallenteen käyttö muuhun
kuin 2. ja 3. kohdassa kuvattuihin tarkoituksiin ei sisälly tähän käyttölupaan.
Kirjastolla tai muulla laitoksella ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa vastikkeetta tallenteita.
Kun tallenne poistetaan kirjaston tai muun laitoksen kokoelmasta, tulee se hävittää.
Lisätietoja tallenteen käyttöoikeudesta saa Kopioston asiakaspalvelusta
(www.kopiosto.fi).

5.

Sopimusrikkomus
Mikäli kirjasto/laitos toimii näiden käyttöehtojen vastaisesti, on Kopiostolla oikeus
peruuttaa tämä käyttölupa välittömin oikeusvaikutuksin. Kirjasto/laitos vastaa tahallisella
tai tuottamuksellisella sopimusrikkomuksellaan aiheuttamistaan vahingoista
täysimääräisesti. Kirjasto/laitos on velvollinen korvaamaan Kopiostolle myös asian
hoitamisesta aiheutuneet välittömät, kohtuulliset kulut täysimääräisesti.
Lisäksi kirjaston/laitoksen tulee suorittaa tallenteen tämän luvan vastaisesta käytöstä
tekijänoikeuslain mukainen hyvitys.

6.

Luvan voimaantulo
Tämä käyttölupa tulee voimaan, kun kirjasto/laitos on suorittanut tallennekohtaisen
tekijänoikeuskorvauksen.
Nämä lupaehdot ovat voimassa 1.1.2019 alkaen.
Kopiostolla on oikeus muuttaa lupaehtoja ilmoittamalla siitä luvansaajalle viimeistään
2 kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Uusia lupaehtoja sovelletaan kaikkiin
myös ennen muutosta tehtyihin sopimuksiin.
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