תקציר תנאים לדוגמא של רישיונות  -מחלקת תקליטים
התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון .הרישיון שיינתן
למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

תקציר תנאי רישיון למפעל מייצר
התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון .הרישיון שיינתן
למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.
סוג הרישיון
רישיון מסגרת
סוג השימוש
שעתוק רשומות קול הכוללות יצירות מרפרטואר אקו"ם עבור מפיק שקיבל רישיון אקו"ם.
הזכויות הכלולות ברישיון
שעתוק )הקלטה( תקליטים בהתאם לרישיון בר תוקף שניתן למפיק מאקו"ם.
המפעל רשאי לייצר תקליטים הכוללים יצירות מרפרטואר אקו"ם אך ורק אם הוצג בפניו רישיון
בר תוקף מאקו"ם ו/או מאגודה אחות.
חובות דיווח לאקו"ם
•

עם קבלת הזמנה מלקוח ולפני התחלת הייצור ,המפעל מתחייב לדווח לאקו"ם
באמצעות מערכת מקוונת ) (on lineעל כל פרטי ייצור התקליט .המפעל לא יתחיל
בייצור התקליטים בהתאם להזמנה אלא לאחר שהתקבל אצלו מספר אישור ההדפסה
מאת אקו"ם באמצעות המערכת המקוונת.

•

המפעל מתחייב לספק לאקו"ם דו"ח חצי שנתי המסכם את הייצור והאספקה על ידו.

•

אחת לשנה 30 ,יום לאחר סיומה ,המפעל יגיש דו"ח ייצור שנתי שיכלול את כל הנתונים
הנ"ל שייחתם על ידי רו"ח המפעל.

•

המפעל מתחייב לדווח לאקו"ם ,כמפורט לעיל ,גם על כל ייצור ו/או מכירה של תקליטים
ריקים ו/או מדיה ריקה אשר נושאים הדפס בלבד ,הכולל שם הנחזה להיות שם של כותר
מוסיקלי או של כותר  DVDאו וידאו ו/או אשר נושא את הסמל של אקו"ם או של כל
אגודה אחרת לניהול זכויות יוצרים.

ביקורת ספרים וביקורות אחרות לצורך בדיקת נכונות הדיווח
•

אקו"ם זכאית לערוך ביקורת פתע של הייצור השוטף במפעל ,בכל עת וללא תיאום מראש

•

אקו"ם זכאית לעיין בספרי חשבונות בתיאום מראש בתוך  5ימי עבודה ,פעם ברבעון.

תנאים נוספים ברישיון
•

המפעל מתחייב לדרוש מלקוחותיו ,הצגת רישיון בר-תוקף מאקו"ם או מאגודה זרה לפני
ביצוע כל הזמנה והזמנה ,גם אם מדובר על הזמנה חוזרת של אותו כותר.

•

במקרה של הדפסת תקליטים עם יצירות שאינן יצירות מוגנות בזכויות יוצרים ,המפעל
מתחייב לדרוש מאקו"ם אישור הדפסה על כך שאכן הכותר אינו כולל יצירות מוגנות
בזכויות יוצרים ,לגבי כל הזמנה והזמנה של הלקוח לייצור הכותר.

•

על המפעל לעדכן כל לקוח שמבקש לייצר אצלו תקליטים כי עליו לעמוד בכל תנאי
ההסכם שקיבל מאקו"ם .המפעל אינו רשאי לשעתק תקליטים בכמות החורגת מכמות
העותקים על פי רישיון מאקו"ם או מאגודה אחות.

•

על המפעל להטביע על התקליטים ששועתקו  sid codeשיהיה זמין לאקו"ם בכל עת.

•

במידה והמפעל חרג מכמות הייצור המותרת לו על פי תנאי הרישיון שהוענקו על ידי
אקו"ם ללקוח ,יישא בתשלום התמלוגים על הכמות החורגת ,וזאת מבלי לגרוע מחובת
המפיק לשלם תמלוגים לאקו"ם.

•

על המפעל לוודא שב  L/Cשל התקליט מופיעים שמות היצירות ושמות בעלי זכויות
היוצרים.

•

המפעל מתחייב לספק לאקו"ם ,יחד עם הדו"ח ,עותק מכל תקליט שיוצר על ידו הכולל
 ,L/Cשפרטיהם מדויקים ,נכונים ושלמים.

•

המפעל מתחייב לדווח לאקו"ם על הכנת ו/או החזקת כל התקן המאפשר ייצור תקליטים
רחב ,לרבות מטריצה מוקלטת ,סטמפרים ,מאסטרים ,גלאס מאסטרים וכיוב'.

•

המפעל מתחייב לציין על גבי התקליטים הטבועים /המשועתקים על ידי המפעל ,לרבות
תקליטים שם אוספים ,את הסמל של אגודת זכויות היוצרים שהעניקה את הרישיון
לטביעה /שעתוק ,בצירוף סמל .BIEM

•

המפעל מתחייב  ,עם קבלת הודעה מאקו"ם על ייצור שלא כדין ,להפסיק את הייצור
כמפורט בהודעה זו.

תקופת הרישיון
ההסכם הינו לתקופה של שנה והוא מתחדש אוטומטית ,אלא אם ניתנה הודעה מוקדמת בת 3
חודשים על ידי כל אחד מן הצדדים.

