Bilaga till Teostos klientavtal:

Avlägsnande av rättigheter eller
geografiska områden
KLIENTUPPGIFTER
Klientnummer
För- och efternamn
Födelsedatum
E-postadress
Telefonnummer
Postaddress

Med denna blankett kan du avlägsna från Teostos förvaltning sådana rättigheter eller geografiska områden som
du tidigare upplåtit till Teostos förvaltning (delvis uppsägning av klientavtal). De rättigheter Teosto förvaltar har i
klientavtalet delats in i rättighetskategorier.
Avlägsnanden är möjliga inom dessa kategorier. Områdesindelningen som tillämpas av Teosto är tillgänglig på
vår webbplats teosto.fi.
Avlägsnande av rättigheter eller geografiska områden gäller samtliga verk som för respektive tillfälle omfattas
av klientavtalet. Efter avlägsnandet ska Teosto inte samla eller betala ersättningar för användning av musiken i
rättighetskategorin i fråga för det valda geografiska området.
Avlägsnande av rättigheter eller geografiska områden förutsätter att klienten inte har några obetalda fordringar
till Teosto.

KLIENTAVTALETS RÄTTIGHETSKATEGORIER
1. Framförande: allmän framföranderätt av verket
Offentligt framförande av musiken inför en närvarande publik i form av levande föreställning eller från ljudupptagning. Exempelvis konserter och framträdanden samt bakgrundsmusik på restauranger och träningsklubbar.

2. Radio och television: rätt att förmedla verk till allmänheten i en radio- eller
televisionssändning
Förmedling av musiken till allmänheten i radio- eller televisionssändningar oavsett sändningens tekniska metod.

3. Internet: rätt att förmedla verk till allmänheten i datanät
Förmedling av musiken till allmänheten i datanät, exklusive radio- och televisionssändningar. Exempelvis
webbtjänster som tillhandahåller musik, musikvideor, filmer o.d. programinslag som nedladdningsbara filer eller
via direktuppspelning.

4. Inspelning: rätt att spela in verk och sprida inspelningar till allmänheten
Rätt att spela in och sprida inspelningar. Exempelvis framställning och spridning av CD- och DVD-skivor.

5. Synkronisering: rätt att bifoga verk till rörlig bild vid massutnyttjande
Bifogande av musiken till rörlig bild vid massutnyttjande av verk.

Välj nedan de rättighetskategorier eller geografiska områden du
vill avlägsna från Teostos förvaltning.
1. FRAMFÖRANDE
Hela världen
Land/Länder

2. RADIO OCH TELEVISION
Hela världen
Land/Länder

3. INTERNET
Hela världen
Land/Länder

4. INSPELNING
Hela världen
Land/Länder

5. SYNKRONISERING
Hela världen
Land/Länder

Ifall en licens som beviljats av Teosto omfattas av avtalslicenspåverkan enligt 26 § i upphovsrättslagen, anses
klienten även ha förbjudit sådan användning av sina verk som baseras på avtalslicens för de avlägsnade
rättighetskategoriernas och områdenas del i sådana fall rättsinnehavaren enligt lagen har förbudsrätt.

RÄTTSINNEHAVARES ANMÄLAN OM AVLÄGSNANDE AV RÄTTIGHETSKATEGORIER
FÖRSÄKRING GÄLLANDE ANDRA KLIENTERS RÄTTIGHETER
Jag förstår att i och med avlägsnandet av rättighetskategorier eller geografiska områden kan sådana rättigheter
gällande verket som baseras på lag eller avtal och som andra klienter befullmäktigat Teosto att förvalta inte
förbises och att avlägsnandet kan förutsätta samtycke från Teostos andra klienter.
Jag förstår att om jag överlåter förvaltningen av de avlägsnade rättighetskategorierna eller geografiska områdena
till en organisation som bedriver kollektiv förvaltning av upphovsrätt och som uppfyller villkoren för pålitlig förvaltning, behövs inga separata samtycken från Teostos andra klienter enligt Teostos styrelses beslut. Jag har blivit
informerad om vilka organisationer med kollektiv förvaltningsverksamhet som bekräftats av Teostos styrelse och
uppfyller villkoren för pålitlig förvaltning av rättigheter.*
Kryssa i vid behov:
Jag överlåter inte de avlägsnade rättighetskategorierna eller geografiska områdena eller någon eller några
av dessa till en organisation med kollektiv förvaltningsverksamhet som bekräftats av Teostos styrelse och som
uppfyller villkoren för pålitlig förvaltning.
Jag bekräftar att jag blivit informerad om att såvitt jag inte överlåter de avlägsnade rättighetskategorierna eller
geografiska områdena till en organisation som bedriver kollektiv förvaltning och uppfyller villkoren för pålitlig
förvaltning kan avlägsnandet förutsätta samtycken från samtliga förläggare och upphovsmän av ett gemensamt
verk som är klienter hos Teosto och har rättigheter gällande mina verk som förvaltas av Teosto.
Jag förstår att avsaknad av samtycken inte hindrar ikraftträdandet av avlägsnandet av rättighetskategorierna
eller de geografiska områdena men kan leda till ersättnings- och andra krav från rättsinnehavare med rättigheter
gällande mina verk mot mig.
* Information över organisationer som driver kollektiv förvaltning och uppfyller villkor för pålitlig förvaltning finns
på vår webbplats www.teosto.fi

Ändringar som anmäls till Teosto med denna blankett träder
i kraft två gånger om året:
Ändringar som anmäls 1.1.–30.6. träder i kraft 30.6. Ändringar som anmäls 1.7.–31.12. träder i kraft 31.12.
Skicka blanketten undertecknad per e-post till omateosto@teosto.fi eller per post till
Teosto/Musikskapare och förläggare, Urho Kekkonens gata 2 C, 00100 Helsingfors.
För mer information kontakta vår kundtjänst, tel. 010 808 118, eller omateosto@teosto.fi

Ort, datum					Underteckning och namnförtydligande
Den undertecknade och inskickade blanketten bifogas till klientavtalet.

Du hittar samtalspriserna och kundservicens öppettider på vår webbplats www.teosto.fi.

Puh. 010 808 118 I omateosto@teosto.fi
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki
Facebook, Twitter ja Instagram @TeostoOfficial

