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Aineistonkäyttösopimus 

 

Tämä on teidän ja Amerplast Oy:n (jäljempänä "Amerplast") välinen 
sopimus Amerplastin mediapankissa (jäljempänä "Mediapankki") saatavilla 
olevan aineiston käytöstä. 

Mediapankissa julkaistut ja jaettavat aineistot toimittaa Amerplast. Tässä 
Aineistonkäyttösopimuksessa esiintyvät ilmaukset ”me”, ”meitä”, ”meidän” 
jne. viittaavat Amerplastiin ja Amerplast-konserniin kuuluviin yrityksiin. 
Ilmaukset ”sinä”, ”sinun” jne. viittaavat sinuun aineistojen käyttäjänä. Lue 
tämä aineistonkäyttösopimus huolellisesti ennen saatavilla olevan aineiston 
lataamista tai käyttämistä. Älä lataa tai käytä aineistoa, jos et hyväksy 
kaikkia tässä asiakirjassa kuvattuja käyttötapoja. 

Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia ja pyydämme teiltä samaa. 
Kaikki mediapankissamme oleva sisältö (mukaan lukien tekstit, kuvat, 
grafiikat, logot, kuvakkeet, videot ja muu ladattava aineisto) on Amerplastin 
tai sen sisällöntuottajien yksinomaisesti omistamaa omaisuutta ja 
tekijänoikeus-, tuotemerkki- tai muilla sovellettavalla lainsäädännöllä 
suojattua. 

Mediapankissa olevat kuvat, videot ja muu digitaalinen aineisto tarjotaan 
saataville vain jäljempänä määritettyihin sallittuihin käyttötarkoituksiin. 

 

Käyttötarkoitukset 

Amerplast omistaa kaikki oikeudet Mediapankin aineistoon. Mediapankin 
aineiston käyttöoikeuksia rajoitetaan tämän sopimuksen ehdoilla. Kaikki 
tuotemerkit ja logot, jotka ovat Amerplastin tai sen tuotteiden tai kolmansien 
osapuolten tai niiden tuotteiden tunnisteita, ovat Amerplastin ja/tai 
kolmansien osapuolten tekijänoikeuksin, mallioikeuksin, tuotemerkein ja 
muin immateriaalioikeuksin suojattuja. Ainoat tämän sopimuksen nojalla 
myönnettävät oikeudet ovat oikeus käyttää Mediapankin aineistoa tämän 
sopimuksen mukaisesti, eikä mitään tässä mainittua pidä käsittää oikeuden 
myöntämiseksi välillisesti tai muutoin lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää 
mitään Amerplastin tai minkään kolmannen osapuolen tuotemerkkiä, 
patenttia, mallioikeutta tai tekijänoikeutta. 

 

Sopimusosapuolella on oikeus käyttää Mediapankin Aineistoa vain sillä 
edellytyksellä, että (1) jäljempänä oleva tekijänoikeusilmoitus esiintyy 
kaikissa kopioissa, kun Mediapankin Aineistoa julkaistaan tai käytetään, (2) 
Mediapankin aineistoa käytetään vain tämän sopimuksen mukaisesti ja (3) 
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Mediapankin aineistoon ei tehdä mitään muunnoksia, lisäyksiä, vaihtoja tai 
muutoksia. 

Mediapankin aineiston sallittu käyttö 

Mediapankin aineistoa saa käyttää vain kumppaneiden ja Amerplastin 
laatimassa viestinnässä sekä lehdistön ja tiedotusvälineiden luomassa 
viestinnässä toimituksellisiin tarkoituksiin Amerplastia koskevien julkaisujen 
ja artikkelien yhteydessä (kuitenkin pois lukien kaikki käyttö herjaavalla, 
loukkaavalla tai kunniaa loukkaavalla tavalla). Amerplast pidättää oikeuden 
antaa lisäohjeita, rajoituksia ja määräyksiä Mediapankin aineiston käytöstä. 

 

Mediapankin aineiston kielletty käyttö 

Mediapankin aineiston käyttö sopimattomiin tarkoituksiin (tässä yhteydessä 
”sopimaton” tulee ymmärtää laajimmassa mahdollisessa tarkoituksessa, 
mukaan lukien rajoituksetta käyttö tavallisen yleisön nähtäväksi 
sopimattomalla tavalla tai halventavat, herjaavat, epäsiveelliset, 
moraalittomat, vilpilliset tai muutoin laittomat käyttötavat). 

Mediapankin sisältämiä kuvia ei saa käyttää henkilökohtaisiin eikä 
kaupallisiin tarkoituksiin (kaupalliset tarkoitukset tarkoittavat esimerkiksi 
ulkoisten yritysten, yksittäisten tuotteiden tai palveluiden mainontaa). 

Mediapankin aineiston vääristely, korjaaminen, muokkaaminen, purkaminen 
tai muutoin muuttaminen miltään osin on ehdottomasti kiellettyä. Kiellettyä 
on myös ihmisistä tai tavaroista (omaisuudesta) otettujen valokuvien 
käyttäminen tavalla, joka viittaisi johonkin muuhun yhteyteen kuin 
Amerplastin tuotteeseen, brändiin tai tuotemerkkiin. 

 

Vastuunjako 
Hyväksyt Amerplastin (ja sen liikekumppaneiden ja toimittajien) vastuusta 
vapautuksen ja olla pitämättä Amerplastia korvausvelvollisena vahingoista, 
joita voi syntyä muusta kuin edellä kuvatusta sallitusta Mediapankin 
aineiston käytöstä. Sitoudut käyttämään Mediapankin aineistoa kaikkien 
soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. 
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Yleistä 

Amerplast pidättää oikeuden muuttaa Mediapankin aineistoja. 
Aineistonkäyttösopimus koskee kaikkia Mediapankista ladattuja aineistoja 
myös sen jälkeen, kun kyseinen aineisto ei ole enää ladattavissa 
Mediapankista. 

Tätä sopimusta sovelletaan Suomen lainsäädännön mukaisesti viittaamatta 
lakien ristiriitaa koskeviin sääntöihin. Kaikki korvausvaatimukset käsitellään 
Tampereella. 

 

Aineistonkäyttösopimuksen muutokset: 

Amerplast pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa ja muokata 
Aineistonkäyttösopimusta sekä tehdä siihen lisäyksiä tai poistaa se 
kokonaan tai osittain julkaisemalla tarkistettu asiakirja sivustolla. Uuden 
version tunnistaa helposti ylätunnisteen versiotiedoista. Jos lataat tai käytät 
Amerplastin kuvia ja muuta ladattavissa olevaa aineistoa sen jälkeen, kun 
Aineistonkäyttösopimuksen uusi versio on julkaistu, sinun katsotaan 
hyväksyneen uuden version. 

 

Yhteystiedot 

Jos ilmenee ongelmia tai haluat kysyä jotain, ota yhteyttä Amerplastin 
markkinointi- ja viestintäosastoon. 

 

Tekijänoikeusilmoitus 

Copyright © Amerplast Oy, Tampere. Kaikki oikeudet pidätetään. 

 

Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä, 
pidätetään. 


