KUVASTO RY ASIAKASSOPIMUS
1§
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry:n (jäljempänä Kuvasto) ja Taiteilija
____________________________________________________________:n
(taiteilija / oikeudenhaltijaa nimitetään jäljempänä asiakkaaksi) välillä on tehty seuraava sopimus.
Asiakas luovuttaa tällä sopimuksella yksinomaisesti Kuvastolle oikeuden valvoa Suomessa ja ulkomailla
olemassa olevien ja vastaisuudessa syntyvien teostensa tekijänoikeuslain tarkoittamaa käyttöä. Sen, missä
laajuudessa edellä mainitun oikeuden valvonta käytännössä tapahtuu, päättää yhdistyksen kokous
päätöksellään valvonta-alueesta.
2§
Kuvastolla on tämän asiakassopimuksen perusteella oikeus solmia teosten käyttämistä koskevia sopimuksia,
periä korvauksia teosten käyttämisestä, säilyttää asiakkaiden korvausvaroja, esiintyä tuomioistuimissa ja
muissakin yhteyksissä asiakkaan puolesta omissa nimissään teosten käyttö- ja korvausoikeuksia koskevissa
asioissa, tehdä välityssopimuksia ja suorittaa kaikki muutkin tehokkaan valvonnan edellyttämät toimet.
3§
Kuvasto voi solmia tämän asiakassopimuksen tarkoittamia tekijänoikeuksien valvontaa koskevia sopimuksia
Suomessa ja ulkomailla toimivien yhteisöjen kanssa.
4§
Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta kolmannelle tässä asiakassopimuksessa tarkoitettua oikeuksien
valvontaa.
5§
Kuvasto perii korvauksia tekijänoikeuslain tarkoittamasta teosten käytöstä. Korvaukset säilytetään tilitykseen
asti. Korvausten säilyttämisestä kertyneillä tuotoilla katetaan korvausten perinnästä aiheutuvia kuluja. Kuvasto
tilittää tekijänoikeuskorvaukset asiakkaille hallinnointikulujen vähentämisen jälkeen yhdistyksen
vuosikokouksen hyväksymän tilityssäännön mukaisesti.
6§
Asiakas ilmoittaa Kuvastolle korvausvarojen tilitystä varten tarvittavat tiedot, pyydettäessä tiedot teoksistaan
sekä muutkin valvontaa varten tarvittavat tiedot.
7§
Asiakas sitoutuu noudattamaan Kuvaston sääntöjä ja tämän asiakassopimuksen sisältämiä velvoitteita,
hyväksyy Kuvaston tilityssäännön sekä noudattaa Kuvaston toimielimien tekemiä tähän sopimukseen liittyviä
muita päätöksiä.
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8§
Jos asiakas tahallaan antaa Kuvastolle vääriä tietoja tai muutoin törkeästi rikkoo tätä sopimusta, Kuvasto voi
purkaa sopimuksen välittömästi päättyväksi.
9§
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli erimielisyyksiä ei
saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaisee erimielisyydet yksimiehinen välimiesoikeus tai osapuolen niin
vaatiessa alioikeus.
10§
Asiakassopimus on voimassa, kun asiakas on allekirjoittanut asiakassopimuksen.
Asiakassopimus on voimassa tekijänoikeuden voimassaoloajan, ellei sopimusta sitä ennen asianmukaisesti
irtisanota. Asiakkaan kuoltua tulevat asiakkuussuhteeseen hänen oikeudenomistajansa ilman erillistä
valtuutusta. Oikeudenomistajien irtisanomisoikeudesta on sovittu 11§:ssä.
11§
Asiakkuus lakkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on todisteellisesti kirjallisesti irtisanonut
asiakassopimuksen. Vaikka sopimus on irtisanottu on oikeudenhaltijalla kuitenkin oikeus saada Kuvaston
asiakassopimuksen nojalla perimät tekijänoikeuskorvaukset Kuvaston tilityssäännön mukaisesti.
12§
Tämä sopimus on tehty kahtena samanlaisena kappaleena, joista toinen jää Kuvastolle ja toinen asiakkaalle.
Olen vastaanottanut Kuvaston säännöt ja Kuvaston tilityssäännön, ja tutustunut niihin sekä sopimusehtoihin.

___ kuun ____päivänä, 20____
Asiakkaan allekirjoitus

___ kuun ____päivänä, 20____
Kuvaston edustajan allekirjoitus
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