BESTÄLLNINGSBLANKETT FÖR KOPIERINGSLICENS
Tillverknings- och byggbranschen
Företagets kontaktuppgifter:

Med denna blankett kan ni beställa en årslicens för partiell fotokopiering,
utskrift och skanning för företagets interna bruk av uppshovsrättsskyddade
publikationer, såsom tidningar och tidsskrifter, böcker, bruksanvisningar och
manualer, kartor, fotografier m.m.
Ersättningen baseras på antalet tjänstemän i företaget i Finland den 1 januari.
Företagets huvudnäringsgren bestäms enligt Statistikcentralens klassifiering
för företaget.
Ifall företaget har flera enheter och koncernen består av flera företag, kan
licensen beställas centralt. Dessa enheter och dotterbolag som ska ingå i

FO-nummer:

licensen ska nämnas på beställningen.

UPPGIFTER OM FÖRETAGET
Beställarens näringsgrensindelning
Med Företagets FO-nummer kan ni kolla näringsgrensindelningen i Företags- och organisationsdatasystemet (www.ytj.fi).

Vår beställning gäller
endast detta av företagets verksamhetsställen
hela företaget, inklusive följande verksamhetsställen
hela sammanslutningen/koncernen, inclusive göljande bolag (gällande de företag som ska ingå i licensen, vänligen ge
företagets namn, FO-nummer, näringsgrensindelning samt antalet anställda och tjänstemän):

Vårt företag / samfund beställer ett tillstånd som är giltigt tills vidare

Ja

Nej

Gör ni digitala mediesammaställningar för sammanslutningens interna kommunikation?

Ja

Nej

Antalet tjänstemän i Finland den 1 januari (fast anställda och tillfälliga):
Antalet anställda i Finland den 1 januari (fast anställda och tillfälliga):
Antal kopieringsmaskiner/skrivare (för licenskort):
Med tjänsteman avses personer som utför administrativt arbete, kontors- eller försäljningsarbete, arbetar på arbetsledande nivå eller utför tekniskt, vetenskapligt, juridiskt
eller humanistiskt arbete och omfattas av detta kopieringslicensarrangemang. Definitionen av tjänsteman stämmer överens med Statistikcentralens klassificering enligt
socioekonomisk ställning.

KONTAKTUPPGIFTER
Faktureringsadress om annan än beställningsadress
Nätfaktureringsadress och förmedlare
Kontaktpersonens namn
Uppgift

Telefon

Kontakta mig på e-postadressen
Datum, underskift och namnförtydligande

Kopiostos verksamhet grundar sig på bestämmleserna i upphovsrättslagen 2 §, 13 §, 13 a § och 26 §
samt de fullmakter organisationen har från inhemska och utländska upphovsmän och förläggare.

Häfta här

Kopiosto, Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors, tfn 09 4315 2320
kopiointiluvat@kopiosto.fi, www.kopiosto.fi, FO-nummer 0414755-2

Vik här
Kopiosto
Info: kopieringslicenser
Beteckning: 5000467
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