
SOPIMUS VALOKUVAAMISESTA / VIDEOKUVAAMISESTA

Kuvaaja: Pasi Tiitola
Toimeksiantaja: Tampereen Raitiotie Oy

Kuvausaika ja kuvauspaikka: 10.5.2021, Tampereen Ratikan koeliikenteen aloitus

Kuvausluvan voimassaoloaika: 10.-11.5.2021, Tampere

Suostumus ja oikeuksien luovutus

Ilmoittautumalla matkustajaksi Tampereen Ratikan koeliikenteeseen 10. tai 11.5.2021 annan suostumukseni sille,
että Kuvaaja saa ottaa valokuvia tai videoita (”Kuvat”) minusta ja tallentaa materiaalin sen käsittelyä varten.

Luovutan Toimeksiantajalle 31.12.2025 asti oikeuden käyttää/antaa kolmansien osapuolien käyttää sekä
oikeuden tallentaa Kuvat niiden käsittelyä varten kolmannen tahon tuottamaan videotuotantoon ja levittää ja
julkaista Kuvat osana videotuotantoa sekä oikeuden tallentaa Toimeksiantajan ylläpitämään kuvapankkiin
edelleen hyödynnettäväksi Kuvia, joissa esiinnyn, käytettäväksi kaupallisessa tarkoituksessa Tampereen
Ratikkaan liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa kaikissa eri medioissa ilman korvausta paikallisesti,
kansallisesti ja kansainvälisesti.

Edellä mainittu oikeudenluovutus sisältää muun muassa oikeuden julkaista ja levittää Kuvia Toimeksiantajan
ylläpitämän internetin kuvapankin kautta, käyttää Kuvia eri sosiaalisen median kanavissa ja internet-sivuilla sekä
käyttää Kuvia mainosjulisteissa, lehti- ja televisiomainoksissa, mobiilimainoksissa sekä internet- tai muuhun
vastaavaan tietoverkkoon tehdyissä mainoksissa. Lisäksi oikeudenluovutus sisältää Kuvien käytön
lehtiartikkeleiden kuvituskuvina kaikissa medioissa.

Toimeksiantajalla on lisäksi oikeus käyttää Kuvia sen organisaatioon kuuluvien toimialojen ja palvelualueiden
sisäisissä ja julkisuuteen tarkoitetuissa tiedotteissa, esitteissä, kirjoissa, oppaissa ja muissa julkaisuissa kaikkien
eri medioiden välityksellä.

Muut ehdot

Luovutan lisäksi nyt ja ainiaaksi Toimeksiantajalle oikeuden arkistoida Kuvat ja käyttää/antaa kolmansien
osapuolien käyttää, käsitellä ja julkaista niitä kaupallisissa Tampereen Ratikkaan liittyvissä tarkoituksissa ilman
korvausta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Edellä mainittu oikeudenluovutus sisältää muun muassa
oikeuden julkaista ja levittää Kuvia Tampereen Ratikka -hankkeen historiikeissa ja näyttelyissä sekä näihin
liittyvässä markkinoinnissa.

Niiden Kuvien osalta, jossa esiintyy alaikäinen lapsi ja, joihin huoltaja on antanut alaikäisen lapsen puolesta
suostumuksen, todetaan, että lapsen täytettyä 15 vuotta Kuva poistetaan Toimeksiantajan kuvapankista ja
käytöstä kohtuullisessa ajassa lapsen kirjallisesta pyynnöstä.

Toimeksiantajalla on oikeus luovuttaa Kuvien käyttöoikeus kolmansilla osapuolille edellä kuvatulla tavalla ja
käyttötarkoituksessa. Toimeksiantajalla ja Kuvaajalla on toimeksiantajan pyynnöstä oikeus vapaasti muunnella,
muokata ja editoida Kuvia. Kuvien käytön osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä eettisesti
hyväksyttäviä periaatteita.

Toimeksiantaja ei vastaa kolmansien osapuolten lain tai sopimuksen vastaisesta Kuvien käytöstä.

Tietosuojaseloste on katsottavissa osoitteessa https://www.tampereenratikka.fi/tietosuojaseloste


