SOPIMUS VALOKUVAN JA HAASTATTELUN
JULKAISEMISEN EHDOISTA

Sanoma News edellyttää avustajasopimuksessaan, että sille työskentelevän
freelancer-valokuvaajan ja -toimittajan on informoitava etukäteen
valokuvattavaa ja haastateltavaa, että:
– Teksti tai kuva voidaan julkaista missä tahansa Sanoma-konsernin
julkaisussa tai missä tahansa maassa missä tahansa julkaisussa, jolle
Sanoma News aineiston luovuttaa tai myy.
– Sanoma News on sopimuksellaan ottanut itselleen oikeuden aineiston
muuttamiseen, joten se voidaan myydä ja julkaista myös muutetussa muodossa.
– Kuvattavalla tai haastateltavalla on halutessaan oikeus rajata kuvien ja
tekstin käyttöä, ja että freelancerin on tämä tieto Sanoma Newsille
välitettävä
– Mahdollisista oikeuksia ym. koskevista kolmannen osapuolen vaatimista
korvauksista, oikeudenkäyntikuluista ja muista kustannuksista vastaa
freelancer.
Siksi freelancerin on välitettävä tämä tieto kuvattavalle sekä haastateltavalle ja
tallennettava heidän mahdollisesti haluamansa rajaukset kuvien ja tekstin käytölle.

Sanoma News on osa Sanoma-konsernia, joka Euroopan suurimpia
mediakonserneja.
– Se julkaisee yli 300 aikakauslehtiä ja on ilmoituksensa mukaan alan johtava
yhtiö Suomen lisäksi Venäjällä, Bulgariassa, Romaniassa, Unkarissa, Slovakiassa, Tsekin tasavallassa, Belgiassa ja Hollannissa.
– Konserni julkaisee lisäksi useita sanomalehtiä sekä verkkosivuja eri maissa,
omistaa uutistoimiston sekä useita radio- ja tv-kanavia, toimii kirjankustantajana 11 maassa ja on merkittävä eurooppalainen tekijä kioskikaupassa sekä
elokuvateatteritoiminnassa.
Sanoma News määrittelee yhtiön arvot näin: "Luovuus on tahtoa ja taitoa
tuottaa sisältöä, joka vaikuttaa ihmisten elämään. Luotettavuus on lupausten
pitämistä ja vastuun ottamista omista teoista. Dynaamisuus on kykyä muuttua
asiakkaiden tarpeiden mukana."

VALTUUTUS KUVANI JA/TAI HAASTATTELUNI KÄYTTÖÖN

Sallin, että tämä Sanoma News-yhtiön julkaisuun otettu valokuvani tai
sille antamani haastattelu voidaan:

□
□
□

Käyttää vain siinä julkaisussa, johon kuva otetaan tai haastattelu tehdään
Käyttää koko kansainvälisen Sanoma-konsernin kaikissa omissa julkaisuissa
Myydä vapaasti minne tahansa koko maailmassa

Sanoma Newsin freelancer-sopimus vaatii, että freelancer luovuttaa Sanoma
Newsille oikeudet ottamansa kuvan tai tekemänsä haastattelun käyttöön, siten
että ne "kattavat myös sellaiset tulevat Aineiston käyttömuodot ja -tekniikat
sekä aineiston jakelukanavat ja tallennusalustat (kuten esimerkiksi lehdet, kirjat,
erilliset tietokannat, digitaaliset tallenteet, on-line- ja mobiiliyhteydet ym. nykyiset
ja tulevat käyttömuodot ja -tekniikat, jakelukanavat ja tallennusalustat), joita ei
vielä sopimuksen allekirjoitushetkellä voida yksilöidä ja jotka syntyvät esimerkiksi
kansainvälisen tai kansallisen tekijänoikeussopimuksen tai -lainsäädännön tai
oikeuskäytännön muuttumisen tai teknologian kehittymisen seurauksena."

□
□

Annan suostumukseni yllä olevan sopimuksen laajuiseen kuvani ja
haastatteluni käyttöön.
En anna suostumustani näin laajaan kuvani tai haastatteluni käyttöön.

MIKÄLI ET ANNA KAIKEN KATTAVAA SUOSTUMUSTA, VASTAA ALLA
OLEVIIN KOHTIIN.
Määrittelen suostumukseni kuvani tai haastatteluni käyttöalan kattavaksi
(voit valita yhden tai useita kohtia)

□
□
□
□
□
□
□

Sanomalehdet
Aikakauslehdet
Kirjankustannustoiminta
Digitaaliset tallenteet, on-line- ja mobiiliyhteydet
Radio- ja tv-toiminta
Kaikki nykyiset käyttömuodot ja -tekniikat, jakelukanavat ja tallennusalustat
Kaikki ne tulevat käyttömuodot ja -tekniikat, jakelukanavat ja tallennusalustat,
joita ei vielä tällä hetkellä voida yksilöidä.

Annan lupani nyt otetun kuvani tai tehdyn haastatteluni käyttöön edellä
mainitussa laajuudessa

□
□
□

Vuoden ajaksi
Viiden vuoden ajaksi
Ikuisesti

Sallinko minusta otetun valokuvan ja antamani haastattelun
julkaisemisen myös muutetussa muodossa

□
□

Sallin
En salli

Kuvaani tai haastatteluani ei saa käyttää tai myydä tällaiseen käyttöön

□
□
□
□

Kaupallinen mainonta
Puoluepoliittinen toiminta
Uskonnollinen toiminta
Muu kuvattavalle tai haastateltavalle eettisesti epämiellyttävä käyttö, mikä:
__________________________

Kuvaani tai haastatteluani saa käyttää tai myydä

□
□
□
□
□
□
□
□

Suomessa
Pohjoismaissa
Euroopassa
Lähi-Idässä
Keski- ja Itä-Aasiassa
Afrikassa
Pohjois-ja Etelä-Amerikassa
Koko maailmassa

________/________/____________
Pvm
__________________________
Allekirjoitus

Nimen selvennös

__________________________

__________________________
__________________________
Yhteystiedot

Sopimus tehdään kolmena kappaleena:
yksi kuvattavalle/haastateltavalle, yksi Sanoma Newsille ja yksi freelancerille.
Lisätietoja aineiston käytöstä ja käyttöehdoista antaa Sanoma News.

