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KUVASTO RF

Kundavtal

Följande avtal har upprättats mellan Bildupphovsrättförening Kuvasto rf (nedan Kuvasto) och Konstnären

_____________________________________________________________________________________

(konstnär/rättsinnehavare), nedan kunden.

Genom detta avtal överlåter kunden till Kuvasto uteslutande rätt att förvalta den användning av sina be�ntliga
och kommande konstverk på följande områden i Finland och utomlands som avses i upphovsrättslagen:

a. Upphovsrättslig utställningsersättning
b. Framställning och distribution av exemplar av konstverk i trycksaker
c. Framställning av exemplar av konstverk och förmedla till allmänheten i nätmiljöer
d. Fotokopiering av konstverk och motsvarande rättigheter som förvaltas av Kopiosto ry

Dessutom gäller avtalet följande licensavtalsområden enligt upphovsrä�slagen:
e. Förvaltning av ersättning för vidareförsäljning av konstverket
f. Framställning och förmedla till allmänheten av exemplar av konstverk som �nns i museers, arkivs och biblioteks samlingar
g. Framställning och förmedla till allmänheten av exemplar av konstverk som �nns i andra samlingar samt för försäljning och 
utställning
h. Användning av konstverk i tv-sändningar

Dessutom verkar Kuvasto för kundens räkning på följande ersä�ningsområden:
i. Förvaltning av vederlag och övriga ersättningar baserade på upphovsrättslig kompensation

I vilken omfattning förvaltningen av ovan nämnda rättigheter i praktiken sker fastställs av Kuvastos årsmöte vid behov genom 
beslut om förvaltningsområde. Förvaltningen av rättigheter enligt punkterna b och c kan genom kundens skri�liga 
meddelande till Kuvasto även ordnas som parallellförvaltning. Genom beslut av Kuvastos årsmöte kan de avtalsenliga 
förvaltningsområdena ändras. Ändringarna blir en del av avtalet, om kunden inte motsätter sig dem inom tre månader e�er 
att ha delgivits beslutet.

1§

2§
Kuvasto ska i all verksamhet agera enligt kundens intresse. Kuvasto är skyldig att be om skri�ligt samtycke av kunden, om 
det av ansökan om användningstillstånd för konstverk framgår att ett konstverk eventuellt kommer att användas på ett sätt 
som kränker kundens moraliska rättigheter. Kunden har rätt att av Kuvasto få allmän upphovsrättslig rådgivning.

3§
Kuvasto har med stöd av detta kundavtal rätt att ingå avtal om användning av konstverk, ta ut ersättningar för
användning av konstverk, förvara ersättningar till kunden, företräda kunden i domstol och även andra
sammanhang när det gäller användnings- och ersättningsrättigheter relaterade till konstverken, ingå
förmedlingsavtal och även vidta andra åtgärder som en e�ektiv förvaltning förutsätter.
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4§
Kuvasto kan ingå avtal om övervakning av upphovsrättigheter som avses i detta kundavtal med samfund som
verkar i Finland och utomlands.

5§
Kunden förbinder sig att inte överlåta förvaltningen av rättigheterna som avses i detta kundavtal till tredje part.

6§
Kuvasto tar ut ersättningar för användning av konstverk som avses i upphovsrättslagen. Ersättningarna förvaras fram till redovisnin-
gen. Med de intäkter som förvaringen av ersättningarna ger täcks kostnader för indrivning av ersättningarna. E�er att förvaltning-
skostnaderna avdragits redovisar Kuvasto upphovsrättsersättningarna till kunden enligt en redovisningsregel som föreningens 
årsmöte godkänt.

7§
Kunden meddelar Kuvasto de uppgi�er som behövs för redovisningen, på begäran uppgi�er om konstverk
samt övriga uppgi�er som behövs för förvaltningen.

8§
Kunden förbinder sig att iaktta Kuvastos stadgar och skyldigheterna enligt detta kundavtal, godkänner
Kuvastos redovisningsregel och iakttar andra beslut relaterade till detta avtal som Kuvastos organ fattat.

9§
Tvister till följd av detta avtal avgörs i första genom förhandlingar.

10§
Kundavtalet träder i kra� e�er att kunden har undertecknat det. Kundavtalet gäller under upphovsrättens
giltighetstid, såvida avtalet inte behörigt sägs upp före det. E�er kundens död blir kundens rättsinnehavare en
del av kundrelationen utan separat befullmäktigande. Om uppsägningsrätten avtalas i 11 §.
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11§
Kundrelationen upphör tre (3) månader e�er att en avtalspart skri�ligen har sagt upp kundavtalet. Även om
avtalet har sagts upp har rättsinnehavaren dock rätt att få de upphovsrättsersättningar som Kuvasto debiterat
med stöd av kundavtalet i enlighet med Kuvastos redovisningsregel.

12§
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Kuvasto behåller det ena och kunden det andra.
Kunden har tagit del av avtalsvillkoren, Kuvastos stadgar och Kuvastos redovisningsregel.

____________________ den _______, 20______

________________________________________ 

Kundens underskri�

Uteslutande rä� = Endast en part kan för konstnärens räkning förvalta rättigheter, till exempel bevilja användningstillstånd 
för konstverk, på området enligt kundavtalet.

Framställning av exemplar av konstverk = All slags återgivning av konstverkets form. Exemplar av konstverk uppstår när 
man till exempel fotograferar, kopierar eller skannar ett konstverk.

Distribution av exemplar av konstverk = Distribution av fysiska exemplar, till exempel försäljning av böcker och postkort.

Förmedling av konstverk till allmänheten = Sådan användning av konstverk där det �nns ett avstånd mellan konstverket och 
publiken. Till exempel nedladdning av ett konstverk på en webbplats är förmedling till allmänheten.

Avtalslicens = På vissa avtalslicensområden kan Kuvasto i regel bevilja tillstånd för alla konstnärers räkning. Med avtalslicens 
avses ett utvidgat användningstillstånd som i synnerhet tillämpas när det �nns ett stort antal konstnärer och
konstverk.

Upphovsrä�slig kompensation = Ett ersättningssystem via vilket upphovsmän får kompensation för begränsning av 
upphovsrätten, såsom privat kopiering, enligt upphovsrättslagen.

Parallell förvaltning av rä�igheter = Överlåtelsen av förvaltningen av rättigheterna till Kuvasto begränsar inte upphovsmann-
ens (parallella) rätt att själv bevilja användningstillstånd för sina konstverk.

Förvaltningsområde = Rättigheternas kategorier/former för användning av konstverk som omfattas av kundavtalet.
Beslut av årsmötet på Kuvastos webbplats: kuvasto.�/sv/andvandning-av-verk-och-kuvastos-bevakningsomrade/

_____________________ den _______, 20______

________________________________________

Kuvastos representants underskri�

Förklaringar till termer i avtalet
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