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Kuvaäänitteiden tallennuslupaehdot
§1 MITÄ LUPA KATTAA
Nämä tallennuslupaehdot koskevat Teosto/NCB:n edustamia suojattuja sävelteoksia
teksteineen, joita käytetään kuvaäänitteiden valmistamisen (tarkoittaa äänen ja kuvan
yhdistämistä ja kopioiden valmistamista) ja levittämisen yhteydessä.
Tuottajan (= henkilö/yritys, joka on vastuussa Teosto/NCBkorvauksista) tulee hakea
Teosto/NCB:ltä lupa jokaisen uuden kuvaäänitteen valmistukseen sekä jokaisen olemassa
olevan kuvaäänitteen lisäkopioiden monistamiseen. Lupa haetaan oheisella
lomakkeella.
Maksettu korvaus antaa tuottajalle oikeuden, joka ei ole yksinoikeus, sävelteosten ja niihin
liittyvien tekstien käyttöön laskussa mainitussa tarkoituksessa ja levityksessä. Mikäli laskussa
ei toisin mainita, kattaa Teosto/NCB:n lupa levityksen tuottajan kotimaassa.
Lupa kattaa ainoastaan suojattujen sävelteosten ja niihin mahdollisesti liittyvien tekstien
tallentamisen hakemuksessa mainittuun kuvaäänitteeseen.
Tuottajalla ei ole ilman Teosto/NCB:n suostumusta oikeutta siirtää Teosto/NCB:n myöntämää
tallennuslupaa eikä matriisia/masternauhaa kolmannelle osapuolelle.
Teosto/NCB:n lupa kattaa kaikki ne vaatimukset, joita Teosto/NCB:hen liittyneillä tai
Teosto/NCB:n edustamilla oikeudenomistajilla on luvan ehtojen mukaiseen tallentamiseen
nähden.

§2 KORVAUS
Teosto/NCB laskuttaa korvauksen kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja tariffien mukaisesti.
Niissä tapauksissa, joita kiinteätariffi ei koske, laskutetaan sovittu korvaus.
Korvausta koskeva lasku ja maksutosite ovat osoitus näiden ehtojen mukaisesta luvasta.

§3 PAKOLLISET TIEDOT
Tuottaja on velvollinen ilmoittamaan seuraavat tiedot kuvaäänitteen alku-/lopputeksteissä:




käytetyn sävelteoksen nimi, säveltäjä, sanoittaja ja kustantaja
luvan oikeuttama käyttötarkoitus
NCB:n logo

Mikäli käytännön syistä ei ole mahdollista laittaa yllä mainittuja tietoja kuvaäänitteen alku/lopputeksteihin (esim. tv-mainokset), tulee niiden ilmetä kuvaäänitteen etiketistä,
sisältötiedoista tai muusta vastaavasta kuvaäänitteen mukana olevasta materiaalista.
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§4 MISSÄ TAPAUKSISSA TARVITAAN ERITYISLUPA
Huolimatta siitä, onko kyseessä pohjoismainen tai ei-pohjoismainen sävelteos, on alla
mainituissa tapauksissa aina haettava erityislupa suoraan oikeudenomistajilta Teosto/NCB:n
välityksellä:







Kun
Kun
Kun
Kun
Kun
Kun

musiikkia käytetään poliittisessa, uskonnollisessa tai pornografisessa yhteydessä.
musiikkia käytetään mainoksessa.
olemassa olevaan tekstiin tehdään uusi sävel.
alkuperäinen teksti käännetään toiselle kielelle tai tekstiä muunnellaan.
olemassa olevaan musiikkiin tehdään uusi teksti.
sävelteos tallennetaan ensimmäisen kerran kaupallisessa yhteydessä.

§5 MORAALISET OIKEUDET
Oikeudenomistajan nimi tulee ilmoittaa sävelteoksen käytön yhteydessä. Sävelteosta ei saa
muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta
loukkaavalla tavalla tai tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä
(Tekijänoikeuslaki §3 ).

§6 MUUT RAJOITUKSET
Teosto/NCB:n lupa kattaa vain sävelteoksen ja siihen liittyvän tekstin tallentamisen (vrt §1).





Lupa ei kata sävelteoksen kopioimista olemassa olevalta äänitteeltä (levy, nauha, CD, DCC,
MiniDisc, jne.) tai olemassa olevalta kuvaäänitteeltä. Tuottajan tulee ko. tapauksessa itse
huolehtia luvan hankkimisesta levy-yhtiöltä/filmi-/videotuottajalta ja esiintyviltä
taiteilijoilta.
Lupa ei oikeuta sävelteoksen julkiseen esittämiseen. Julkiseen esittämiseen tulee hankkia
lupa Teostolta, joka perii siitä korvauksen. Luvan on velvollinen hankkimaan esityksestä
vastuussa oleva.
Lupa ei oikeuta sävelteoksen esittämiseen graafisessa muodossa. Tuottajan tulee ko.
tapauksessa itse huolehtia luvan hankkimisesta tekijältä tai tämän nuottikustantajalta.

§7 KONTROLLI
Teosto/ NCB:llä on oikeus tarkistaa tuottajan tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan liittyvä
kirjanpito ja varasto.

§8 SEURAAMUKSET
Tuottaja vastaa siitä, että lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot ovat oikeita. Teosto/NCB voi
peruuttaa virheellisten tietojen perusteella myönnetyn luvan. Sellaisessa tapauksessa tuottaja
on velvollinen poistamaan levityksessä olevat valmistetut kappaleet ja maksamaan
kaksinkertaisen korvauksen sekä hyvittämään Teosto/NCB:lle mahdollisesti aiheutuvat kulut.
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