
 

 
 

Användarvillkor för inspelningar 

Dessa användarvillkor gäller bibliotek och andra institutioner, bland annat läroanstalter, sjukhus, 
vårdinrättningar, daghem, församlingar, fängelser och museer. 

 

1. Syfte 

Denna inspelning är avsedd för utlåning eller för visning i bibliotek eller andra institutioner  
i enlighet med villkoren nedan. 

2. Användning av inspelningen i bibliotek 

Denna inspelning får lånas ut eller visas i enlighet med villkoren nedan i kommun- eller 
stadsbibliotek, vetenskapliga bibliotek eller specialbibliotek (nedan bibliotek) som har  
ett separat avtal med Kopiosto. 

Biblioteket får  

1. låna ut inspelningen till privatpersoner och 

2. visa den för en närvarande publik i huvudsak endast i bibliotekets  
egna lokaler vid avgiftsfria evenemang som biblioteket ordnar.  

Mer detaljerade villkor om utlåning och visning av inspelningar finns i avtalet mellan 
biblioteket och Kopiosto. 

3. Användning av inspelningen vid andra institutioner 

Institutionen får visa inspelningen för en närvarande publik i institutionens egna lokaler.  

Licensen omfattar inte rätten att visa inspelningen för utomstående och i anslutning till 
förvärvsverksamhet, med undantag av museernas normala utställningsverksamhet eller 
motsvarande. Det är inte tillåtet att ta ut någon separat inträdesavgift eller motsvarande  
för visning av inspelningen. 

Institutionen har inte rätt att sälja, låna ut, byta eller på annat sätt överlåta inspelningen till 
utomstående och inte heller kopiera eller på annat sätt reproducera den. 

4. Övriga användarvillkor 

Inspelningen får inte överlåtas eller visas i något annat syfte eller användas för något annat 
ändamål utan separat tillstånd av upphovsrättsinnehavarna. Användning av inspelningen 
för andra ändamål än de som beskrivs i punkt 2 och 3 omfattas inte av denna licens. 

Bibliotek eller andra institutioner har inte rätt att sälja eller överlåta inspelningar utan 
ekonomisk ersättning. När inspelningen avskrivs från bibliotekets eller någon annan 
institutionens samling ska den förstöras. 

För mer information om användarrättigheterna till inspelningen, kontakta Kopiostos 
kundtjänst (www.kopiosto.fi). 

https://www.kopiosto.fi/sv/framsidan/


 

 

 

5. Avtalsbrott 

Om biblioteket/institutionen agerar i strid med dessa användarvillkor har Kopiosto rätt  
att upphäva denna licens med omedelbar verkan. Biblioteket/institutionen ansvarar fullt  
ut för skador som de har förorsakat genom ett uppsåtligt avtalsbrott eller ett avtalsbrott  
av oaktsamhet. Biblioteket/institutionen är skyldig att fullt ut ersätta Kopiosto även för 
direkta och rimliga kostnader som skötseln av ärendet har förorsakat. 

Därtill ska biblioteket/institutionen i enlighet med upphovsrättslagen betala ersättning för 
användning av inspelningen på sätt som strider mot denna licens. 

6. Licensens ikraftträdande 

Denna licens träder i kraft när biblioteket/institutionen har betalat den inspelningsspecifika 
ersättningen för upphovsrätten. 

Dessa licensvillkor gäller från och med den 1 januari 2019. 

Kopiosto har rätt att ändra licensvillkoren genom att meddela licenstagaren om detta 
senast två månader innan ändringen träder i kraft. De nya licensvillkoren tillämpas även  
på alla avtal som har ingåtts före ändringen. 
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