TOIMITUS- JA PALVELUEHDOT
Nämä toimitus- ja palveluehdot (“Ehdot”) koskevat paikallis-tv-palvelua. Nämä Ehdot ovat liitteenä tarjouksessa, jossa on kerrottu, että tarjouksen
hyväksyminen tarkoittaa näiden Ehtojen hyväksymistä ja muodostaa sitovan sopimuksen tarjouksen mukaisen palvelun toimittamisesta tarjouksessa
nimettyinä olevien toimittajan ja tilaajan välille (”Sopimus”), jollei tarjouksen hyväksymisen tai erillisen tilauksen yhteydessä nimenomaisesti toisin
sovittu.
Toimituksen kohteena on paikallis-tv-palveluun kuvattava sisältö, joka on tarkemmin eritelty tarjouksessa ja mahdollisessa tilauksessa.
1.

Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet

1.1.

Hyväksymällä tarjouksen tilaaja noudattamaan näitä Ehtoja. Tilaaja ymmärtää ja hyväksyy, että nämä ehdot yhdessä hyväksytyn tarjouksen
ja mahdollisen tilauksen kanssa muodostavat sitovan Sopimuksen tilaajan ja toimittajan välille. Toimittajan tilaajalle toimittaman palvelun
sisältö, toimituksen aikataulu ja mahdolliset erityisehdot on yksilöity tarjouksessa ja sitä mahdollisesti täsmentävässä tilauksessa.

1.2.

Tilaaja ilmoittaa toimittajalle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisista aikataulumuutoksista, joilla voi olla vaikutusta toimittajan
kyvykkyyteen toimittaa tarjouksen ja mahdollisen tilauksen mukainen palvelu.

1.3.

Tilaaja on velvollinen informoimaan ennakolta kuvattavassa tilaisuudessa esiintyviä henkilöitä ja mahdollisuuksien mukaan yleisöä siitä,
että tilaisuus tullaan kuvaamaan paikallis-tv-palveluun. Mikäli mahdollista, tilaajan tulee tilaisuutta markkinoidessaan tai siitä muuten
ilmoittaessaan yleisölle liittää mukaan merkintä ”tilaisuus lähetetään suorana paikallistv.fi-sivulla”. Ilmoitus on mahdollisuuksien
mukaan annettava myös sosiaalisen median kanavissa niin aikaisin kuin mahdollista. Toimittaja laittaa tilaisuuteen kuitenkin esille
ilmoitukset tilaisuuden kuvaamisesta. v

1.4.

Tilaaja on velvollinen selvittämään, että kuvaaminen on sallittua tiloissa ja/tai tilaisuudessa, jossa aiotaan kuvata.

1.5.

Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan toimittajalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kuvattavaa tilaisuutta, mikäli palvelun toimittamista
rajoittavat kuvattavaan tilaisuuteen tai kuvauspaikkaan liittyvät erityiset säännöt, toimintatavat, liikesalaisuudet, eettiset ohjeet, rajoitukset
tai muut ehdot.

1.6.

Tilaaja pyytää hyvissä ajoin ja toimittaa toimittajalle tiedoksi viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kuvattavaa tilaisuutta esiintyjien
kirjalliset suostumukset tilaisuuden kuvaamiseen, esittämiseen ja tallentamiseen tarjouksen liitteenä olevalla suostumuslomakkeella. Mikäli
esiintyjä on alaikäinen, suostumus tulee olla esiintyjän huoltajan allekirjoittama. Tilaaja on myös velvollinen toimittamaan esiintyjille tiedoksi
tarjouksen liitteenä olevat ohjeet lähetyksen ja mahdollisen tallenteen jakamisesta. Tilaaja noudattaa näitä ohjeita myös itse. Lähetys tai
tallenne on jaettava kokonaisuudessaan eikä siitä saa erottaa tai leikata osaa. Tiettyyn lähetyksen tai tallenteen kohtaan voidaan viitata
ilmoittamalla kyseisen kohdan aikaleima.

1.7.

Mikäli tilaaja haluaa lähetykseen ja/tai tallenteeseen liitettäväksi kolmannen osapuolen mainoksia tai muuta sisältöä, tilaaja vastaa siitä,
etteivät ne loukkaa muiden tahojen aineettomia tai muita oikeuksia eivätkä ne ole hyvän tavan, mainontaa ja markkinointia koskevien
ohjeiden ja säännösten tai lain vastaisia.

1.8.

Jollei toisin ole sovittu, tilaajalla on oikeus myydä käyttöoikeus toimittajan näiden Ehtojen ja Sopimuksen alaisena kuvaamaan tallenteeseen
tai sen osaan kolmannelle osapuolelle näiden Ehtojen, Sopimuksen ja toimittajan mediapienluvan sallimassa laajuudessa. Tällöin tilaaja
maksaa toimittajalle saamastaan korvauksesta ilman mitään vähennyksiä rojaltina kolmenkymmentä prosenttia (30 %).

2.

Toimittajan oikeudet velvollisuudet

2.1.

Toimittaja sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja. Toimittaja ymmärtää ja hyväksyy, että nämä ehdot yhdessä hyväksytyn tarjouksen ja
mahdollisen tilauksen kanssa muodostavat sitovan Sopimuksen tilaajan ja toimittajan välille. Toimittajan tilaajalle toimittaman palvelun
sisältö, toimituksen aikataulu ja mahdolliset erityisehdot on yksilöity tarjouksessa ja sitä mahdollisesti täsmentävässä tilauksessa.

2.2.

Toimittajaa sitovat ja toimittajan on kaikessa toiminnassaan otettava huomioon Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeet
(https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/) ja lausumat sekä kulloinkin sovellettava lainsäädäntö.

2.3.

Toimittaja ilmoittaa toimittajalle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisista aikataulumuutoksista tai muista sekoista, joilla voi olla vaikutusta
toimittajan kyvykkyyteen toimittaa tarjouksen ja mahdollisen tilauksen mukainen palvelu.

2.4.

Toimittaja asettaa kuvattavaan tilaisuuteen esille ilmoituksen tilaisuuden kuvaamisesta esim. sisäänkäynnille tai muuhun soveltuvaan
paikkaan, jossa se on yleisön nähtävillä.

2.5.

Toimittaja toteuttaa paikallis-tv-palvelua suoratoistopalveluna (ns. streaming-palvelu) julkisessa tietoverkossa ja toimittajalla on toistaiseksi
voimassa oleva Teoston mediapienlupa, joka antaa toimittajalle oikeuden tallentaa toimittajan hallinnoimalle palvelimelle tai tietokoneen
kovalevylle tekijänoikeuslain tarkoittamia ja Teoston toiminnan ja sopimusten alaisia teoksia sisällytettyinä toimittajan omalta verkkosivulta
saatavilla oleviin tallenteisiin yleisölle välittämistä varten (ns. serverikopiointi). Teoston Mediapienlupa antaa toimittajalle oikeuden välittää
yleisölle tekijänoikeuslain tarkoittamia ja Teoston toiminnan ja sopimusten alaisia teoksia sisällytettyinä toimittajan omalta verkkosivulta
saatavilla oleviin tallenteisiin suoratoistotekniikalla siten, että tallenteet ovat loppukäyttäjän kuunneltavissa ja katseltavissa loppukäyttäjän
itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana (ns. on-demand), mutta kuitenkin siten, ettei loppukäyttäjällä ole mahdollisuutta
tallentaa tallenteita omalle tallennusalustalleen pysyvästi.

2.6.

Toimittajalla on oikeus käyttää kuvaamansa materiaalia omassa mainonnassaan ja markkinoinnissaan ottaen huomioon mainontaa ja
markkinointia koskevat ohjeet ja säännökset.

2.7.

Toimittajalla on oikeus kuvatessaan tapahtumaa tai tilaisuutta rajoittaa kuvausta tai keskeyttää kuvaaminen tai leikata tallenteesta pois osa
tai osia niiltä osin kuin tilaisuuden sisällössä tai luonteessa ilmenee sellaista, mitä voitaisiin pitää epäsopivana, hyvän tavan vastaisena,

kolmansien oikeuksia tai kunniaa loukkaavana tai lain ja viranomaiskäytäntöjen vastaisena. Toimittajalla on oikeus itsenäisesti tehdä päätös
siitä, milloin toimittaja rajoittaa kuvausta, keskeyttää kuvaamisen tai leikkaa tallenteesta pois osa tai osia. Toimittajalla on kuitenkin oikeus
säilyttää mahdollinen kokonainen leikkaamaton tallenne, mikäli toimittajalla sellainen on saatavillaan ja mikäli voidaan olettaa, että
tallenteella olisi merkitystä esimerkiksi kolmansien osapuolien oikeusturvalle.
2.8.

Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien, kuten esimerkiksi Internet-palveluiden ja operaattoreiden, teknisistä vioista ja ongelmista eikä
niistä johtuvista vioista tai ongelmista tilaisuuksien kuvaamisessa tai tallenteissa.

2.9.

Jollei toisin ole sovittu, toimittajalla on oikeus myydä käyttöoikeus kuvaamaansa tallenteeseen tai sen osaan kolmannelle osapuolelle
näiden Ehtojen, Sopimuksen ja toimittajan mediapienluvan sallimassa laajuudessa. Tällöin toimittaja maksaa tilaajalle saamastaan
korvauksesta ilman mitään vähennyksiä rojaltina kolmenkymmentä prosenttia (30 %).

3.

Aineettomat oikeudet

3.1.

Tekijänoikeudet kuvattuun materiaaliin, lähetykseen ja tallenteeseen kuuluvat toimittajalle ja tilaaja saa ainoastaan näiden Ehtojen ja
Sopimuksen laajuisen käyttöoikeuden kuvattuun materiaaliin. Kuitenkin tekijänoikeudet sellaiseen lähetyksessä tai tallenteessa sen osana
esiintyvään, esitettävään tai näkyvään kolmannen osapuolen teokseen mukaan lukien esiintyjien tekijänoikeudet, kuuluvat niiden
tekijänoikeuslain mukaiselle tekijälle tai sille, jolle tekijä on oikeutensa siirtänyt.

3.2.

Verkkotunnus paikallistv.fi, toimittajan palvelua koskevat tavaramerkit ja muut tunnukset sekä muut toimittajan palvelua koskevat
rekisteröidyt ja rekisteröimättömät aineettomat oikeudet mukaan lukien mahdolliset tekniset ratkaisut ja toteutukset kuuluvat toimittajalle ja
niiden käyttö ilman toimittajan lupaa ja ohjeita on kielletty. Toimittaja voi antaa tilaajalle ohjeita esimerkiksi tavaramerkin tai muiden
tunnusten käytöstä, mikäli tilaaja haluaa käyttää niitä tilaisuutensa markkinoinnissa ja mainonnassa.

3.3.

Aineettomat oikeudet sellaiseen lähetyksessä tai tallenteessa sen osana esiintyvään, esitettävään tai näkyvään kolmannen osapuolen
aineistoon kuuluvat aineiston haltijalle tai sille, jolta tämä on oikeutensa saanut.

4.

Hinta- ja maksuehdot

4.1.

Maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä. Toimittajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon.

4.2.

Hinnat on ilmoitettu tarjouksessa.

5.

Vastuun rajoitus

5.1.

Kumpikaan osapuoli ei vastaa toisella osapuolelle mistään välillisistä vahingoista.

5.2.

Kummankin osapuolen enimmäisvastuu näiden Ehtojen ja Sopimuksen alaisista virheistä ja vahingoista lukuun ottamatta maksamattomia
maksuja on rajoitettu tarjouksen mukaiseen toimituksen kokonaishintaan, jollei osapuoli ole aiheuttanut virhettä tai vahinkoa tahallisella tai
törkeän huolimattomalla menettelyllä.

6.

Salassapito

6.1.

Kummallakin osapuolella on hallussaan luottamuksellista tietoa ja aineistoa, jonka sen omistava osapuoli haluaa pitää salaisena, mutta jota
osapuolet voivat luovuttaa toisilleen tai saada tietoonsa toteuttaessaan näitä Ehtoja ja Sopimusta. Näissä Ehdoissa tarkoitettu
"Luottamuksellinen tieto" sisältää kummankin osapuolen osalta sen liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan, suunnitelmiin, tuotteisiin ja niiden
suunnitteluun, tietotaitoon ja osaamiseen tai muihin liikesalaisuuksiin liittyvää tietoa ja aineistoa.

6.2.

Luottamuksellisuus koskee kaikkea Luottamuksellista tietoa riippumatta siitä, onko se luovutettu kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä
muodossa riippumatta siitä, onko kyseinen tieto erikseen ilmoitettu tai merkitty luottamukselliseksi.

6.3.

Luottamuksellista tietoa ei kuitenkaan ole tieto, (a) joka on ollut yleisesti tiedossa tai tulee myöhemmin yleiseen tietoon muusta kuin tämän
sopimuksen rikkomisesta johtuvasta syystä; (b) joka on ollut todistettavasti vastaanottaneen osapuolen hallussa ennen tiedon
vastaanottamista toiselta osapuolelta ja jota vastaanottanut osapuoli ei ole välittömästi tai välillisesti saanut toiselta osapuolelta; (c) jonka
vastaanottanut osapuoli on laillisesti saanut haltuunsa kolmansilta ilman salassapitovelvollisuutta; d) jonka luovuttamisen, käyttämisen ja
julkistamisen luovuttanut osapuoli on nimenomaan etukäteen kirjallisesti hyväksynyt; (e) joka pakottavan lain, säädöksen tai tuomioistuimen
päätöksen tai viranomaisen antaman sitovan määräyksen mukaisesti on luovutettavissa olevaa.

6.4.

Osapuolet sitoutuvat käyttämään Luottamuksellista tietoa ainoastaan näiden Ehtojen ja Sopimuksen toteuttamisen edellyttämässä
laajuudessa.

6.5.

Osapuolet sitoutuvat pitämään Luottamuksellisen tiedon salassa sekä olemaan ilmaisematta saamaansa Luottamuksellista tietoa
kolmansille. Osapuolet rajoittavat vastaanottamansa Luottamuksellisen tiedon saatavuuden omassa organisaatiossaan ainoastaan niihin
työntekijöihin, joille tiedot ovat välttämättömiä tämän sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi. Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että
hänen työntekijänsä noudattavat tämän sopimuksen ehtoja

6.6.

Osapuolilla ei ole oikeutta kopioida tai muulla tavalla toisintaa Luottamuksellista tietoa, lukuun ottamatta lainsäädännön edellyttämiä
kopioita.

6.7.

Nämä luottamuksellisuutta koskevat ehdot jäävät voimaan, vaikka nämä Ehdot ja Sopimus myöhemmin irtisanottaisiin tai se purkautuisi
jommankumman osapuolen sopimusrikkomuksen johdosta.

7.

Tietosuoja

7.1.

8.

Osapuolet noudattavat toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (”GDPR”) ja muuta sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.
Osapuolet tiedostavat, että esim. esiintyjiltä kuvaamista ja lähetystä varten pyydettävät suostumukset muodostavat henkilörekisterin ja
sisältävät GDPR 4 artiklan tarkoittamia henkilötietoja. Toimittajan yleinen tietosuojapolitiikka on saatavilla osoitteessa paikallistv.fi/tietosuoja
ja toimittaja noudattaa sitä kaikessa toiminnassaan.
Sopimuksen voimaantulo ja peruuttaminen

8.1.

Nämä Ehdot ja Sopimus astuvat voimaan, kun tilaaja hyväksyy tarjouksen, jonka liitteenä nämä Ehdot ovat, jollei toisin ole nimenomaisesti
kirjallisesti sovittu ja ovat voimassa niin kauan, kunnes tarjouksen ja mahdollisen tilauksen mukainen toimitus on tehty.

8.2.

Osapuolella on oikeus päättää nämä Ehdot ja Sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo näitä Ehtoja eikä seitsemän (7) päivän kuluessa
kirjallisesta huomautuksesta ole kyennyt korjaamaan virhettään.

8.3.

Osapuolella on oikeus purkaa nämä Ehdot ja Sopimus, mikäli toinen osapuoli (i) ajautuu konkurssiin, joutuu selvitystilaan, tulee
maksukyvyttömäksi tai muutoin menettää kykynsä hallita omaisuuttaan ja liiketoimintaansa itsenäisesti, (ii) rikkoo salassapitoehtoja tai (iii)
toimii siten, että toisen Osapuolen liiketoiminnan maineelle ja arvostukselle voi aiheutua vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa tai (iv)
osapuolen näiden Ehtojen rikkomus on muutoin luonteeltaan sellainen, että se ei ole korjattavissa kohdan 8.2. mukaisella menettelyllä.

8.4.

Sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta on ymmärrettävä siten, että niiden tulee pysyä voimassa myös Sopimuksen päättymisen,
purkamisen tai peruuttamisen jälkeen, jäävät kuitenkin voimaan riippumatta Sopimuksen päättymisen syistä.

9.

Muu ehdot

9.1.

Nämä Ehdot ja Sopimus eivät ole siirrettävissä.

9.2.

Mikäli jokin näistä sopimusehdoista osoittautuu myöhemmin lain, asetuksen tai viranomaiskäytännön vastaiseksi, on toimittajalla oikeus
muuttaa sopimusehtoa siten, että se on vaatimusten mukainen.

9.3.

Mikäli näiden Ehtojen, tarjouksen, mahdollisen tilauksen ja mahdollisten erityisehtojen välillä on ristiriita, on soveltamisjärjestys seuraava:
(i) tarjous, (ii) tilaus, (iii) muut erityisehdot ja (iv) Ehdot.

10. Sovellettava laki ja riidan ratkaisu
10.1.

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

10.2.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset riitaisuudet sovinnollisesti neuvotteluin. Mikäli sovintoa ei saavuteta, mahdolliset riitaisuudet
ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

