Valokuvien käyttö- ja toimitusehdot

1. Osapuolet
Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin NaturPro Films Oy:n ja siltä valokuvien käyttöoikeuksia tilaavaan
asiakkaan välisiin kuvatoimituksiin.
2. Myytävät kuvat ovat korkea resoluutioisia JPEG tai TIF kuvatiedostoja ja niiden hinta määräytyy
käyttötarkoituksesta riippuen voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään alv 22%. Toimitus- ja
materiaalikulut kuuluvat voimassaolevaan hintaan.
3. Tekijänoikeus sekä valokuva-aineiston omistusoikeus valokuvaan jää valokuvaajalle tekijänoikeuslaissa
mainitussa laajuudessa
4. Valokuvien käyttöoikeus
Valokuvan käyttöoikeus luovutetaan tilaajalle vain tilauksessa valittuihin tarkoituksiin ja ajanjaksoon.
Mikäli käyttöoikeutta halutaan laajentaa, siitä sekä maksettavasta lisäkorvauksesta on sovittava valokuvaajan
kanssa.
Valokuvan käyttöoikeus alkaa sitä koskevan laskun tai toimituksen maksupäivästä.
Valokuvaa ei saa käyttää millään tavoin ennen laskun maksamista ilman erillistä myyjältä saatua lupaa.
Tällä tavalla myönnetty mahdollinen lupa peruuntuu automaattisesti, ellei laskua ole eräpäivään mennessä
maksettu.
Tilaaja ei voi myydä tai luovuttaa henkilökohtaista käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.
Valokuvaajalla on oikeus käyttää samaa valokuvaa samanaikaisesti oman työnsä mainostamisessa.
Mahdollisesti sovitun yksinoikeusajan jälkeen valokuvaaja voi uudelleen myydä valokuvan käyttöoikeuden
haluamallaan tavalla.
Käyttöoikeus ei ole yksinoikeus (ellei toisin ole tilauksessa valittu), eli oikeus samaan kuvaan voidaan myöntää
muillekin tilaajille.
Käyttöoikeus sisältää oikeuden muokata kuvaa. Kuvaa ei kuitenkaan saa muunnella kuvassa esiintyvää
kohdetta, henkilöä tai tuotemerkkiä loukkaavalla tavalla.
Käyttöoikeus ei kata valokuvan käyttöä lain- tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.
5. Toimitus
Tilauksen toimitus tapahtuu postin kautta kirjeitse tilaajan tilauksessa ilmoittamaan osoitteeseen,
tai sähköisesti tilaajan tilauksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Normaalisti kuvatilaus toimitetaan 1 - 2 arkipäivän kuluessa tilauksesta.
Mikäli tilausta ei voida luvatussa ajassa toimittaa, otamme tilaajaan yhteyttä tilanteen selvittämiseksi.

6. Tilaajan vastuu
Suorittaessaan tilauksen, tilaaja hyväksyy nämä käyttö- ja toimitusehdot.
Tilaaja vastaa siitä, että valokuvaa ei käytetä käyttöehtojen vastaisella tavalla.
Mikäli tilaaja myöntää omille asiakkailleen käyttöoikeuksia vastaa hän omien asiakkaidensa valokuvan
käytöstä.

Aiheettomista ja häirintätilauksista tehdään rikosilmoitus.
Tilaaja on korvausvelvollinen myyjälle kuvien lain- tai sopimuksenvastaisesta käytöstä.
7. Myyjän vastuu
Myyjä vastaa siitä, että sillä on oikeus myöntää tämän sopimuksen mukaiset käyttöoikeudet valokuvaan.
Myyjä ei vastaa kuvien käytöstä aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,
joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
8. Oikeuksien päättäminen
Myyjällä on oikeus peruuttaa käyttöoikeudet, mikäli tilaaja käyttää valokuvia tässä määriteltyjen
käyttöoikeuksien vastaisesti. Maksettuja maksuja ei palauteta.
9. Erimielisyydet
Sopijapuolten välisen erimielisyydet, mikäli niitä ei kyetä ratkomaan keskinäisin neuvotteluin, ratkaistaan
valokuvaajan kotipaikan välimiesoikeudessa.

