KUNDAVTAL
Filmex ry, nedan Filmex
och

___________________________________________________
officiellt namn och pers.beteckn
(även konstnärsnamn, ifall du använder det), nedan
Skådespelare
har uppgjort följande avtal:

1§

AVTALETS ÄNDAMÅL

Genom att underteckna detta avtal överlåter Skådespelaren till Filmex de
rättigheter som definierats i detta avtal och ger Filmex rätten att övervaka och

administrera ifrågavarande rättigheter och olika former av utnyttjande av verk,
samla in ersättningar gällande dessa, och avräkna ersättningarna till
Skådespelaren i enlighet med detta avtal.

2§

RÄTTIGHETER SOM ÖVERLÅTS MED DETTA AVTAL SAMT
AVTALETS OMFATTNING

Med detta avtal överlåter Skådespelaren till Filmex med ensamrätt
a. alla de rättigheter som uppstår för Skådespelaren som utövande konstnär i
audio- och /eller audiovisuella verk, skyddade av gällande upphovsrättslag, samt
övriga rättigheter som han/hon har som utövande konstnär;
b. rätten att för Skådespelarens räkning förhandla och avtala om alla, av
upphovsrätten skyddade och andra för tillfället eller i framtiden möjliga
framföranden, förmedlingar och utnyttjanden samt utnyttjanden av audio- och
/eller audiovisuella verk som berör Skådespelaren (i fortsättningen ” verkets
övriga former av utnyttjande”) och
c. rätten att samla in ersättningar både för överlåtna upphovsrättigheter och för
andra former av utnyttjanden samt avräkna dem vidare till Skådespelaren.

Överlåtandet av rättigheter gäller även de rättigheter, som uppstått för audio- och
audiovisuella verk samt för andra former av utnyttjande, som uppstått innan detta
avtal undertecknas, till den del de inte redan överlåtits till tredje part.
Filmex blir enda innehavare av Skådespelarens upphovsrättigheter. Överlåtandet
av upphovsrättigheterna omfattar inte Skådespelarens moraliska rättigheter.
Överlåtandet av de rättigheter som baserar sig på detta avtal omfattar Finland
och övriga länder.
Styrelsen för Filmex beslutar i vilken omfattning Filmex administrerar och
övervakar de rättigheter som överlåtits och förhandlar och avtalar om verkets
övriga former av utnyttjande

3§

KOMPENSATIONSAVGIFT

Filmex får av Skådespelaren ensamrätt att motta, förvara och avräkna
kompensationsavgifter och andra motsvarande ersättningar, som med stöd av
upphovsrättslagstiftningen inflyter för privat kopiering, samt föranstalta övriga
åtgärder som dylika system förutsätter, uppgöra avtal i anslutning till dessa samt
i eget namn företräda Skådespelaren i rättegångar.

4§

ADMINISTRATION OCH BEVAKNING AV RÄTTIGHETER

I sin administration av överlåtna rättigheter ska Filmex bl.a.

a.

förhandla och sluta avtal gällande upphovsrättigheter och verkens övriga
utnyttjandeformer.

b.

med avtal besluta om upphovsrättigheter som överlåts samt om
omfattningen av verkens utnyttjandeformer och villkoren för dessa,

c.

inkassera och bevara ersättningar i anslutning till dessa och

d.

avräkna ersättningarna vidare till Skådespelaren.

För att sköta sin uppgift kan Filmex uppträda i eget namn för Skådespelarens del i
rättegångar och andra sammanhang, i frågor gällande upphovsrättigheter,
verkens övriga former av utnyttjande och ersättningen för dessa, samt vara
målsägande i frågor gällande kränkningar av upphovsrättigheter, uppgöra
förlikningsavtal och utföra alla övriga åtgärder som förutsätts av en effektiv
administration och bevakning.
För att sköta denna uppgift har Filmex rätt att motta dokument, beslut och domar
samt få till påseende avtalen i anslutning till Skådespelarens audio- och / eller
audiovisuella verk samt övriga handlingar som berör skådespelaren i anslutning
till framställandet och förfärdigandet av verket.

5§

AVRÄKNING AV ERSÄTTNINGAR

Avräkningarna och fördelningen mellan de uppträdande av ersättningar som
influtit görs i enlighet med Filmex gällande avräkningsregler. Filmex här rätt att
före avräkningen till Skådespelaren från ersättningarna avdra de kostnader som

administrationen av rättigheterna förorsakat. Från de ersättningar som avräknas
innehålls förskottsskatt.

6§

SKÅDESPELARENS FÖRPLIKTELSER

Skådespelaren förbinder sig att meddela Filmex
a.

alla de uppgifter han/hon känner till och som är nödvändiga för
administreringen och bevakningen av överlåtna rättigheter samt för
fördelning och avräkning av ersättningarna,

b.

sina gällande personuppgifter samt kontaktuppgifter,

c.

samt eventuella förändringar som sker i dessa.

Skådespelaren förbinder sig också att låta bli att sluta motsvarande avtal på
annat håll under detta avtals giltighetstid.

7§

ÖVERFLYTTANDE AV ADMINISTRATIONEN AV ÖVERLÅTNA
UPPHOVSRÄTTIGHETER TILL TREDJE PART

Filmex har rätt att överlåta administrationen av rättigheterna i detta avtal i sin
helhet eller delvis till Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund ry,
Kopiosto ry eller någon annan organisation som administrerar upphovsrättigheter
i Finland eller utomlands. Den organisation som erhållit överlåtelsen har inte rätt
att överlåta administrationen av erhållna rättigheter vidare.

8§

AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE SAMT UPPSÄGANDE

Avtalet träder i kraft då styrelsen för Filmex skilt beslutar om detta, och gäller två
(2) år efter att det trätt i kraft och fortsättter därefter ett kalenderår åt gången,
ifall det inte sägs upp av någondera parten senast sex (6) månader innan
avtalsperioden avslutas. Uppsägning ska inlämnas skriftligen.
Trots uppsägning gäller avtalet de upphovsrättigheter och övriga former av
verkens utnyttjande som uppstått åt Skådespelaren medan avtalet varit i kraft.

9§

HÄVANDE AV AVTALET

Ifall Skådespelaren försummar de åligganden som avtalet föranleder eller på
annat sätt handlar så, att handlingen förorsakar skada för Filmex och dess
verksamhet, kan avtalet genom styrelsebeslut omedelbart hävas. Trots
upphävandet gäller avtalet de upphovsrättigheter och övriga former av verkens
utnyttjande som uppstått åt Skådespelaren medan avtalet varit i kraft.
Avtalet upphävs inte vid Skådespelarens frånfälle utan rättigheterna och
skyldigheterna i enlighet med detta avtal överflyttas till Skådespelarens arvingar.

10§ ÄNDRINGAR I AVTALET
Parterna i detta avtal godkänner de ändringar i avtalets innehåll som förorsakas
av internationella avtal som binder Finland, eller av att upphovsrättslagstiftningen
eller Filmex stadgar ändras.

I dylika situationer beslutar Filmex styrelse om ändringar i avtalets innehåll. Om
ändringarna meddelas på Filmex webbsidor. Ändringar som meddelats på detta
sätt blir en del av detta avtal.

11§ TOLKNING AV AVTALET OCH LÖSANDE AV TVISTER
Utgångspunkten för tolkningen av avtalet är själva avtalstexten. Man strävar efter
att i första hand lösa meningsskiljaktigheter, som förorsakats av tolkningen och
tillämpningen av avtalet, genom förhandlingar mellan parterna. Ifall detta inte är
möjligt förs tvistefrågan till Helsingfors tingsrätt att lösas.
Finlands lag tillämpas på avtalet.

12§ AVTALETS INVERKAN PÅ TIDIGARE ÖVERVAKNINGSFULLMAKTER
Med detta avtal befullmäktigar skådespelaren Filmex att administrera och vid
behov annullera den fullmakt gällande bevakningen av upphovsrättigheter som
Skådespelaren gett till Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund ry
samt den Kopiosto-bevakningsfullmakt Kopiosto erhållit. Detta avtal förorsakar
inga förändringar i de avtal med vilka Skådespelaren redan tidigare helt eller
delvis överlåtit sina rättigheter till annan part.

13§ AVTALSEXEMPLAR OCH UNDERSKRIFTER
Detta avtal är uppgjort i två exemplar, ett för vardera avtalsparten.
Ort och tidpunkt
______________________________________________________________________

_________________________________

________________________________

Filmex ry

Skådespelare

Kontonummer (IBAN)

_______________________________________________

Adress

_______________________________________________

_______________________________________________
Telefonnummer

_______________________________________________

E-adress

_______________________________________________

