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ILMOITUS YHTEISTUOTANTOSOPIMUKSESTA JA JAKO-OSUUKSISTA
I Ilmoituksen tausta
Tällä ilmoituksella yhteistuotantosopimuksen osapuolet ilmoittavat Gramexille äänitteen tuottajalle kuuluvien äänitekohtaisten
Gramex-oikeuksien jakaantumisesta.
Määritelmiä
a) Äänitteen tuottaja
Gramexin tilityssäännön 4 §:n mukaisesti äänitteen tuottaja on se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka aloitteesta ja
vastuulla esityksen ääni tai muu ääni tai ääntä edustavat merkit ensi kertaa tallennetaan.
b) Yhteistuotanto
Yhteistuotannolla tarkoitetaan äänitettä, jonka alkuperäisessä tuottamisessa on ollut mukana kaksi tai useampi äänitteen tuottajan määritelmän täyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.
c) Gramex-oikeudet
Gramex-oikeudet ovat äänitteen tuottajalle ja äänitteellä esiintyvälle taiteilijalle kuuluvia oikeuksia, jotka Gramexin asiakkaaksi
tulevat tuottajat ja esittävät taiteilijat luovuttavat asiakassopimuksen mukaisesti yksinomaisesti Gramexin valvottavaksi Suomessa ja ulkomailla. Gramex-oikeuksiin kuuluvat seuraavat käyttöalueet ja niihin kytkeytyvät oikeudet:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Radio- ja televisiokäyttö (yleisölle välittäminen)
Edelleenlähettäminen/satelliitti (yleisölle välittäminen)
Taustamusiikki (julkinen esittäminen)
Internet ja tietoverkko, käyttöalueet:
a. simulcasting
b. ei-interaktiivinen webcasting
c. lähettäjäyhtiöiden Catch Up-palvelut (yleisölle välittäminen ja On Demand -oikeus)
d. Video On Demand -palvelut (yleisölle välittäminen ja On Demand -oikeus)
Ääni- ja kuvatallenteet (tallennusoikeus)
Hyvitysmaksu (oikeus hyvitysmaksuihin ja muihin vastaaviin korvauksiin)
Musiikkivideot, käyttöalueet:
a. televisiokäyttö
b. taustavideot/julkinen esittäminen
c. taustavideopalvelut
d. lähettäjäyhtiöiden Catch Up-palvelut (yleisölle välittäminen, tallennusoikeus ja On Demand -oikeus)
Lainaus ja vuokraus (lainaus- ja vuokrausoikeus)

II Ilmoitus
1. Yhteistuotannon osapuolet ja jakoilmoitus
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= yhteensä 100 %
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2. Äänite, jota yhteistuotanto koskee

Äänitteen nimi:
Esittäjä/yhtye:
Äänitysvuosi:		

Julkaisupvm:		

kk:		

vuosi:

Levykoodi(t):
3. Voimassaolo
Ilmoituksen mukaiset jako-osuudet ovat voimassa toistaiseksi. Edellä yksilöidystä äänitteestä kertyvät Gramex-korvaukset tilitetään kyseisten jako-osuuksien mukaisesti kalenterivuoden 20 _______ alusta lukien tapahtuvista äänitteiden esitys- ja jäljentämistapahtumista.
III Allekirjoitukset
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