
MULTIMEDIA-AINEISTON LÄHETYSEHDOT 

Multimedia-aineiston lähetysehdot LÄHETTÄMÄLLÄ VIDEOITA, KUVIA, ÄÄNTÄ JA/TAI 

SUORATOISTOAINEISTOA (JÄLJEMPÄNÄ YHDESSÄ ”VIDEOSISÄLTÖ”) KÄYTTÄJÄ SITOUTUU 

NOUDATTAMAAN NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA (”LÄHETYSEHDOT”). Nämä lähetysehdot sisältyvät Arlo 

Europen palveluehtoihin ja ovat sen alaista aineistoa. Jos lähetysehdot ovat ristiriidassa Arlo Europen 

palveluehtojen kanssa, noudatetaan ensisijaisesti lähetysehtoja.  

 

Lähettämällä videosisältöä käyttäjä myöntää Verisure Ireland DAC:lle (”VERISURE”) ja sen 

tytäryhtiöille, kaikille Verisuren konserniyhtiöille, valtuutetuille tahoille, lisenssinhaltijoille, 

oikeudenomistajille ja laillisille edustajille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman, 

pysyvän, alilisensoitavan, siirrettävissä olevan, tekijänoikeusmaksuttoman ja täysin maksetun 

oikeuden ja lisenssin käyttää, kopioida, sovittaa, muokata, jaella, siirtää, suoratoistaa, lähettää, 

julkisesti esittää, viitaten käyttää, tallentaa, tallentaa välimuistiin, lisensoida, myydä ja muulla tavoin 

hyödyntää videosisältöä (myös jakelukanaviensa kautta) myynninedistämis- ja 

markkinointitarkoituksissa. Käyttäjä luopuu kaikista oikeuksistaan tutkia tai hyväksyä tällaisen sisällön 

yhteydessä nyt tai myöhemmin mahdollisesti käytettävää videosisältöä tai painettua tai sähköisessä 

muodossa olevaa aineistoa. Lisäksi käyttäjä luopuu kaikista oikeuksistaan tekijänpalkkioihin ja muihin 

korvauksiin, jotka ovat seurausta videosisällön käytöstä tai liittyvät siihen.  

 

Käyttäjä antaa kaikki takuut videosisältöön, jonka hän tekee sellaisena kuin sisältö on määritelty Arlo 

Europen palveluehdoissa ja/tai Verisuren palveluehdoissa. Käyttäjä hyväksyy, että videosisältöön 

liittyvät immateriaalioikeudet pysyvät sen laillisen omistajan omaisuutena ja että omistajuus ei siirry, 

vaikka videosisältö lähetetään. Käyttäjä myöntää VERISURElle peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, 

tekijänoikeusmaksuttoman, täysin siirrettävissä olevan oikeuden ja lisenssin painaa uudelleen, 

kopioida, siirtää, näyttää, jäljentää, esittää, käyttää tai esitellä käyttäjän lähettämää videosisältöä tai 

luoda siihen perustuvia johdannaisteoksia. Tämä videosisältöön myönnetty oikeus ja lisenssi on ei-

yksinomainen. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki videosisältö on käyttäjän alkuperäistä sisältöä ja että se 

ei loukkaa tai riko kenenkään henkilön tai minkään tahon tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, oikeuksia 

yksityisyyteen tai julkisuuteen, muita immateriaalioikeuksia tai omistusoikeuksia eikä mitään muita 

oikeuksia. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, ettei videosisältö riko mitään lakeja, asetuksia tai määräyksiä. 

Jos videosisällössä on sellaista aineistoa tai sellaisia osia, jotka eivät ole käyttäjän omistamia ja/tai 

joiden oikeudet kuuluvat kolmansille osapuolille, käyttäjä vakuuttaa, että hän on ennen videosisällön 

lähettämistä hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat siihen, että VERISURE voi käyttää ja 

hyödyntää videosisältöä ilman minkäänlaista lisäkorvausta.  

 

Käyttäjä takaa, että videosisällössä ei ole sellaista tietoa, jonka käyttäjä, hänen työnantajansa, 

työntekijänsä, henkilöstö tai mikä tahansa muu kolmas osapuoli katsoo luottamukselliseksi. Käyttäjä 

myös takaa, että hän on saanut tarvittavat luvat ja suostumukset niiden alueiden ja toimitilojen 

omistajilta, joissa kameraa käytetään, ja että hän pitää kyseiset luvat ja suostumukset voimassa. 

Lisäksi käyttäjä takaa hankkineensa tarvittavat luvat ja suostumukset kaikilta videosisällössä 

esiintyviltä henkilöiltä ja pitävänsä heiltä saadut luvat voimassa, mukaan lukien luvat siihen, että 

henkilöiden kuvat saavat näkyä ja/tai äänet kuulua kyseisissä videosisällöissä ja että sisällön saa 

lähettää meille näiden lähetysehtojen mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy sen, että VERISURElla on oikeus 

varmistaa kaikkien videosisältöjen omistajuus ja alkuperä ja että käyttäjän on VERISUREn pyynnöstä 



toimitettava kirjallinen kopio kolmannelta osapuolelta saamastaan omistusoikeuden alaisen 

omaisuuden käyttöluvasta.  

 

VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN: LÄHETTÄMÄLLÄ VIDEOSISÄLTÖÄ KÄYTTÄJÄ SITOUTUU 

VAPAUTTAMAAN VERISUREN VASTUUSTA JA PITÄMÄÄN SITÄ SYYTTÖMÄNÄ KAIKKIEN SELLAISTEN 

VAATEIDEN, KULUJEN, MENETYSTEN JA VAHINKOJEN OSALTA, JOTKA AIHEUTUVAT VIDEOSISÄLLÖSTÄ 

TAI LIITTYVÄT SIIHEN (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAPAUKSET, JOTKA LIITTYVÄT 

HENKILÖVAHINKOIHIN, KUOLEMAAN, OMAISUUSVAHINKOIHIN, KUNNIANLOUKKAUKSEEN, 

OMISTUSOIKEUKSIEN LOUKKAUKSEEN TAI SIIHEN, ETTÄ OIKEUTTA JULKISUUTEEN TAI YKSITYISYYTEEN 

ON LOUKATTU).  

Valitsemalla ”Olen lukenut ja hyväksynyt lähetysehdot” -valintaruudun ja valitsemalla Lähetä käyttäjä 

takaa, että hänellä on täydet valtuudet ja toimivalta hyväksyä nämä lähetysehdot ja esimerkiksi 

myöntää kaikki videosisältöön liittyvät oikeudet ja lisenssit. VERISURE päättää harkintansa mukaan, 

käytetäänkö videosisältöä ja jos käytetään, millä tavoin.  

 

Päivitetty viimeksi: huhtikuu 2021 (RC).  


