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KUVAUSKAMPANJA SOPIMUS 

Sopijaosapuolet 

Tilaaja Pepper Catering Oy

Y-tunnus: 3232476-3  

Lehtimäenkatu 3, Nokia

Toimittaja __________________

1. Sopimus

Tämän sopimuksen taustalla on valokuvaamiseen liittyvä pienhankinta. 

Sopimuksen kohteena on ________ tapahtuman valokuvaus. 
Sopimuksen tilaajaosapuoli Pepper Catering Oy.

Tilauksen lopputuloksena tilaajalle toimitetaan 5 kpl, valokuvaajan 
käsittelemää (sis. karsinta, jälkikäsittely, värimääritykset) valokuvaa tai 
videota. Kuvat tulee toimittaa tilaajalle sellaisessa digitaalisessa 
muodossa, että kuvien muokkaaminen on mahdollista. Sopimuksen 
nojalla asiakas saa veloituksetta tapahtumaansa kampanjan mukaiset 
tuotteet. 

Valmiit kuvat tulee toimittaa tilaajalle neljän viikon sisällä tapahtumasta. 

Asiakkaan valitsema kuvaaja tuottaa palvelut huolellisesti, harkiten ja 
sellaisella ammattitaidolla, mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoi-
selta palveluntuottajalta. 

Valokuvatessaan kuvissa tunnistettavia henkilöitä, sitoutuu  
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asiakas/kuvaaja käyttämään kuvauslupaa  ja varmistamaan, että 
kuvattava ymmärtää kuvausluvan sisällyttämän suostumuksen. 
Kuvausluvista vastaa tapahtumankuvaaja. 

2. Immateriaalioikeudet

Tällä sopimuksella asiakas/kuvaaja luovuttaa tilaajalle oikeudet julkaista 
valokuva sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla. Muussa 
tapauksessa kuvan käyttöoikeuksista neuvotellaan erikseen. 

Luovutus sisältää oikeuden muuttaa, teettää muunnoksia sekä muunnella 
valokuvia. 

Asiakas/kuvaaja vastaa siitä, että valokuvissa esiintyviltä henkilöiltä on 
hankittu suostumukset kuvaukseen. 

Asiakas vastaa siitä, etteivät sen antama materiaali tai niihin liittyvä 
aineisto sopimuksen mukaisesti käytettyinä loukkaa kolmannen 
osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.  

Jos tilaajaa vastaan esitetään valokuviin tai siihen liittyvän aineiston 
käyttöön perustuvia immateriaalioikeuteen perustuvia vaatimuksia 
kolmannen tahon toimesta lopettaa tilaaja materiaalin käytön, ellei toisin 
sovita. Tässä tapauksessa tilaajalla on oikeus laskuttaa asiakkaan 
saamat etuudet takautuvasti. Tästä ei tule aiheutua kuluja tilaajalle. 

Tilaaja pyrkii aina ilmoittamaan valokuvaajan nimen alan käytännön 
mukaisesti, mutta valokuvaaja hyväksyy sen, että valokuvaajan nimeä ei 
välttämättä aina ole ilmoitettu.  

Mikäli asiakas ei toimita sovittua materiaalia määräaikaan mennessä, 
vapautuu Pepper Catering oy kaikista kuluvelvollisuuksista ja Pepper 
Catering oy:llä on oikeus laskuttaa kuvausta vastaan antamansa 
etuuden arvo takautuvasti kokonaisuudessaan.  
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3. Sopimuksen allekirjoitus

Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) saman sisältöisenä kappaleena, 
yksi kummallekin sopijapuolelle. 

Tampereella  ____/____/______. 

Pepper Catering Oy:n puolesta

_________________________ 

_________________________ 
Etunimi Sukunimi 




