TEKIJÄNOIKEUSLAUSEKE
Tärkeää: Huomioi tekijänoikeudet - oikeudenloukkaus johtaa vastuuseen
Tekijänoikeuslaki määrittelee valokuvien julkaisemiseen liittyvät pelisäännöt. Jos selvität tilanteesi ja
noudatat yhteisiä pelisääntöjä, vältyt korvausvaatimuksilta.
Jokainen kuvia palveluun tallentava henkilö vastaa itse tekemisistään. Ennen kuvien tallentamista palveluumme
kehotamme selvittämään huolellisesti, millaiset oikeudet sinulla on valokuviin. Epäselvissä tapauksissa kehotamme voimakkaasti pidättymään kuvien tallentamisesta ja joko nimenomaisesti pyytämään kuvien valokuvaajalta tai muulta oikeudenhaltijalta luvan valokuvien tallentamiseen palveluumme tai ottamaan yhteyttä
tekijänoikeusjuridiikan asiantuntijaan, joka voi selvittää tilanteen sinulle. Tekijänoikeuden loukkaus johtaa
aina hyvitysvelvollisuuteen ja tuottamuksellisissa tai tahallisissa tapauksissa myös vahingonkorvausvelvollisuuteen ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.
Tarvittaessa tekijänoikeuksia loukanneen kuvien tallentajan henkilöllisyys voidaan selvittää.
Valokuvien tekijänoikeudet kuuluvat joko valokuvaajalle tai sellaiselle muulle taholle, jolle valokuvaaja on
nimenomaisesti luovuttanut tai lisensoinut tekijänoikeutensa. Valokuvassa esiintyvällä henkilöllä ei ole tekijänoikeutta valokuviin, ellei valokuvaaja ole nimenomaisesti kyseisessä tapauksessa luovuttanut tai lisensoinut tekijänoikeuttaan kokonaan tai osittain kyseiselle henkilölle. Kannattaa huomioida, että yksittäisen valokuvan kappaleen kuten esimerkiksi digitaalisen valokuvatiedoston luovutus valokuvaajalta kuvatulle henkilölle ei myöskään sinänsä merkitse tekijänoikeuden luovutusta. Valokuvattu henkilö ei saa julkaista tällaista
kuvatiedostoa internetissä ilman valokuvaajan tai muun oikeudenhaltijan lupaa.
Yksinkertaisia esimerkkejä:
(1) Itse otetut valokuvat:
Jos olet itse ottanut valokuvia itsestäsi, oikeudet kuuluvat sinulle, ja voit tallentaa kuvat palveluumme ilman
tekijänoikeuslain asettamia rajoitteita.
(2) Ystävien ottamat valokuvat:
Jos ystäväsi on ottanut sinusta valokuvia, oikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti ystävällesi, ja hänellä on tekijänoikeuslain mukainen oikeus määrätä kuvien tallentamisesta. Ystäväsi voi luonnollisesti suostua siihen,
että tallennat kuvat palveluun, jolloin kuvien tallentaminen ei loukkaa ystäväsi tekijänoikeuksia.
(3) Ammattivalokuvaajien ottamat valokuvat:
Jos ammattivalokuvaaja on ottanut sinusta valokuvia esimerkiksi mallikansiotasi varten tai aikakauslehdessä
julkaistavaksi, oikeudet kuuluvat yleensä joko valokuvaajalle tai kyseiselle aikakauslehdelle. Jos tällöin tallennat kyseisiä valokuvia palveluumme ilman, että olet nimenomaisesti hankkinut tallentamiseen suostumusta
valokuvaajalta tai muulta oikeudenhaltijalta, syyllistyt tekijänoikeuden loukkaukseen. Ammattivalokuvaajat
eivät useinkaan anna yleisesti oikeutta hyödyntää tai julkaista ottamiaan valokuvia missä tahansa yhteydessä,
joten ammattivalokuvaajien ottamien valokuvien kanssa kannattaa omat oikeutensa selvittää huolellisesti
mahdollisten vastuutilanteiden välttämiseksi.
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