Bilaga till Teostos klientavtal:

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

Med denna blankett kan du upplåta rättigheter eller geografiska områden till Teostos förvaltning eller
komplettera tidigare upplåtna rättigheter och/eller geografiska områden. De rättigheter Teosto förvaltar har
i klientavtalet delats in i rättighetskategorier. Upplåtelser är möjliga inom dessa kategorier.
Upplåtelse av rättigheter och/eller geografiska områden gäller samtliga verk som för respektive tillfälle
omfattas av klientavtalet.
Områdesindelningen som tillämpas av Teosto är tillgänglig på vår webbplats teosto.fi.

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 och geografiska områden
du vill upplåta till 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

Uppgifterna träder i kraft efter att vi har registrerat din anmälan.
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

