
Länsigöötanmaanpystykorvat – Västgötaspetsen ry:n käyttöön luovutettavan kuvamateriaalin 
käyttöehdot 
 
 
Yleiset periaatteet: 
 
Näitä periaatteita noudatetaan kuvamateriaaliin, jonka tekijänoikeuden haltija (myöhemmin kuvaaja) 
luovuttaa Länsigöötanmaanpystykorvat ry:n käyttöön yhdistystoiminnassa. Kuvalla tarkoitetaan 
käyttöoikeuden kohteena olevaa valokuvaa, oli se katsottava itsenäiseksi valokuvateokseksi tai ei.  
 
Näiden periaatteiden tarkoitus on määrittää pelisäännöt kuvien luovuttamisessa 
Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n (myöhemmin yhdistys) käyttöön, lisäksi tietenkin 
on voimassa, mitä tekijänoikeuksista muuten on säädetty. 
 
Käyttöoikeuden laatu: 
 
Kuvaaja luovuttaa yhdistykselle ajallisesti ja lukumääräisesti rajaamattoman julkaisuoikeuden kuviin 
yhdistyksen tarkoituksen mukaisessa toiminnassa, eikä yhdistys saa edelleen luovuttaa kuvien 
käyttöoikeutta muulle taholle ilman kuvaajan suostumusta, ellei näissä periaatteissa muuta sovita. 
Yhdistyksen toimintaa voi olla esimerkiksi kuvien julkaisemista ja esittämistä yhdistyksen 
internetsivuilla, yhdistyksen lehdessä, vuosikirjassa, yhdistyksen jalostustietokannassa tai esim. 
yhdistyksen jäsenilleen valmistamien vähäarvoisten koiraharrastuksen piiriin kuuluvien oheistuotteiden 
yhteydessä, kuten esim. kalenterin kuvituksessa tai yhdistyksen toimintaa esittelevän näyttelyosaston 
rekvisiittana. 
 
Kuvien muokkaaminen kutakin käyttötarkoitusta varten: 
 
Yhdistys saa muokata kuvia hyvää tapaa noudattaen tavanomaisin kuvankäsittelytoimin sekä rajata 
niitä, jotta kuvat soveltuisivat käyttötarkoitukseensa. Yhdistys saa valmistaa paperisesta valokuvasta 
digitaalisen kuvan. 
 
Kuvien luovuttaminen kolmannelle osapuolelle: 
 
Yhdistys saa luovuttaa kuvia sellaisiin ulkopuolisten pitämiin rekistereihin ja julkaisuihin, jotka 
palvelevat tutkimusta, lääketieteellistä päämäärää tai länsigöötanmaanpystykorvan vaalimista rotuna. 
Esimerkkinä em. tahoista ovat ulkomaiset rotujärjestöt ja -yhdistykset, Kennelliiton koulutusmateriaali 
tai rodun perimää tai käytöstä selvittävät tutkimushankkeet. 
 
Kuvien arkistointi ja varmuuskopiointi: 
 
Yhdistys saa säilyttää kuvia kuva-arkistossaan ja laatia kuvista tarpeelliseksi katsomansa määrän 
varmuuskopioita, esimerkiksi digitaalisina tallenteina. 
 
Kuviin liitettävät tiedot: 
 
Tavanomaisten ns. näyttely- ja kilpailutuloskuvien julkaisemisen yhteydessä kuvaajaa ei välttämättä 
mainita, mutta muuten kuvaajan nimi pyritään esittämään kuvan julkaisun yhteydessä hyvää tapaa 



noudattaen.  
 
Kuviin olisi pyrittävä liittää ainakin seuraavat tiedot arkistointia varten: 
 

- Kuvaaja ja hänen yhteystietonsa käyttöoikeuden luovutushetkellä 
- Kuvassa esiintyvän koiran kennelnimi, kutsumanimi ja ikä kuvanottohetkellä 
- Kuvan ottopäivämäärä 
- Merkintä, että kuvaaja tai kuvan oikeuksien haltija on luovuttanut kuvan oikeudet yhdistykselle 

tämän käyttöoikeussopimuksen määräämällä tavalla. 
- Mahdolliset vakiokäyttöoikeussopimuksesta poikkeavat käyttöoikeudet, kuten esimerkiksi 

vain kertajulkaisuoikeus jossakin julkaisussa, kuten määrätyssä yhdistyksen vuosikirjassa 
(tällaisten sopimusten tekemistä pitäisi välttää) tai rajaamaton tekijänoikeuksien luovutus 
yhdistykselle. 

 
 
 
 
       ☐   Hyväksyn tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. 
 
     ☐   Rajaan kuvan käyttöoikeuden koskemaan kertajulkaisua yhdistyksen: 
  
  
       _______________________________________________________________:ssä 
  
  
        
  
  
  
       ________________________________      _______________________________ 
        allekirjoitus                            nimen selvennys 
  
  
  
  
 
 
 


