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

תקציר תנאי רישיון לדוגמא  -חברות סלולאר וספקי תוכן
התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון .הרישיון שיינתן
למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.
סוג הרישיון
שמיכה
סוג השימוש









ערוצי מוסיקה בהם מושמעים (בסטרימינג אודיו) שירים לפי ז'אנרים מוסיקליים שונים
ערוצי צפייה (בסטרימינג) של קליפים מוסיקליים ו/או קטעים מהופעות חיות ,לפי
ז'אנרים מוסיקליים
ערוצי טלויזיה המשדרים בשידור סימולטאני
תכנים מתוך הפקות שאינן הפקות מוסיקליות לצפיה באון דמנד או להורדה
שירות של סטרימינג און דימנד או הורדה של קליפים מוסיקליים ושירים
צלילי חיוג בהמתנה
הורדת קליפטון ,טרוטון
מוסיקה להאזנה ללא הגבלה בדמי מנוי חודשי

הזכויות הכלולות ברישיון
הקלטה ) ,(downloadסטרימינג ,סטרימינג און דמנד ,שידור סימולטני
חובות דיווח לאקו"ם
א .דיווח תקופתי  -עד  02יום מסוף כל חודש קלנדרי תמסור החברה לאקו"ם דו"ח הכולל
את פרטי כל יצירה מרפרטואר אקו"ם ,שנעשה בה שימוש במסגרת השירותים במהלך
תקופת הדו"ח עם הפירוט הבא:
מספר הזיהוי של כל יצירה מרפרטואר אקו"ם שנעשה בהן שימוש במסגרת השירותים,
מספר הפעמים בהם נעשה שימוש ביצירות כאמור ,בהתאם לכל שירות ושירות בתקופת
הדו"ח ,התמורה שנגבתה בגין השימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם בהתאם לכל שירות
ושירות בתקופת הדו"ח ,סך דמי הרישיון שעל החברה לשלם עבור השימוש ביצירות
מרפרטואר אקו"ם בהתאם לכל שירות ושירות בתקופת הדיווח .נתוני הדיווחים יכללו
גם יצירות שזכות היוצרים בהן תמה בחלקה או שהן נחלת הכלל בחלקן או שהן יצירות
שהוחרגו בחלקן מרפרטואר אקו"ם.
ב .דיווח בזמן אמת – ככל שאפשרי ,החברה תספק לאקו"ם דיווח שוטף ורציף בדבר
השימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם ,בד בבד או בסמוך לאחר השימוש בפועל ביצירות
באמצעות שירותי החברה ,באמצעות מערכת דיווח בזמן אמת לספקים .כל שימוש בתוכן
יכיל ,ככל שניתן ,לפי שיקול דעתה של החברה ,את הפרטים הבאים :תיאור מוצר ,קוד
פריט ,קוד מפעיל (קוד החברה) ,שם היצירה ,שם המבצע ,תאריך ושעת בקשה ו/או מספר
בקשות במשך פרק זמן שיקבע על ידי החברה ,תאריך ושעת הורדה או השמעה בפועל

ו/או מספר הורדות ו/או השמעות במשך פרק זמן שיקבע על ידי החברה ,קוד רשומה
ייחודי (של המפעיל).
מועד תשלום תמלוגים
דמי הרישיון ישולמו לאקו"ם אחת לחודש תוך  02יום מתום החודש שבגינו משולמים דמי
הרישיון ,לאחר שאקו"ם תשלח לחברה חשבונית עסקה לצורך ביצוע תשלום דמי הרישיון ,לאחר
קבלת הדיווחים מהחברה בהתאם לתנאי ההסכם.
ביקורת ספרים וביקורות אחרות
אקו"ם תהיה זכאית לקבל כל מסמך ,דו"ח ,חשבונית ,חשבון ,קבלה ,ספרי חשבונות ,דו"ח
סטטיסטי ורשומת מחשב של החברה ,הדרושים באופן סביר כדי לוודא את נכונות התשלום ו/או
לשם תביעת דמי הרישיון ו/או לשם דיווח ליוצרים על התמלוגים המגיעים להם על פי הסכם זה
וזאת בעצמה ו/או באמצעות רו"ח מטעמה ו/או איש עיבוד נתונים אלקטרונים מטעמה ובכפוף
לחתימת התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיוסכם בין הצדדים.
תנאים נוספים ברישיון







החברה תציין במפורש בתנאי השימוש באתר האינטרנט כי היא איננה מתירה לכל צד
שלישי ליצור קישורית לכל יצירה מרפרטואר אקו"ם ,שהחברה רשאית להשתמש בה
בהתאם לתנאי הסכם זה.
החברה תציב בעמוד הבית של כל אחד מהשירותים באתר תג  ,htmlשאקו"ם תמסור לה,
שיקשר באמצעות סמל אקו"ם לעמוד הבית באתר האינטרנט של אקו"ם ,או לעמוד אחר
באותו אתר שיכלול את פרטי הרישיון שניתן לחברה.
לצד סמל אקו"ם תציב החברה כיתוב המאשר כי "השירות פועל ברישיון אקו"ם".
החברה תימנע מפגיעה בזכות המוסרית של היוצרים
החברה תפרסם במסגרת השירותים את שמה המדויק של כל יצירה ולצדה את שמות
יוצריה בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין.

מגבלות הרישיון






ההסכם לא חל על הקלטות קול ,זכויות מצבעים ,זכויות מוסריות ,זכויות הפרסום של
אמנים מבצעים ובכל זכות אחרת שאיננה נזכרת במפורש בהסכם זה
אין להשתמש בכל יצירה מרפרטואר אקו"ם לצורכי בחירות ,קידום מכירות ,שיווק,
פרסום ו/או פרסומת למוצרים או שירותים מסחריים ו/או לצורך שידור תוכניות חסות
ו/או לכל שימוש מסחרי אחר למעט השימושים המותרים לחברה בהסכם זה על נספחיו,
ואין להציג כל יצירה מרפרטואר אקו"ם בקשר עם מוצר ,מותג או שירות כלשהו ואין
ליצור זיקה בינם לבין כל יצירה מרפרטואר אקו"ם ,אלא אם ובמידה שקיבלה על כך
רישיון נפרד בכתב ומראש מאקו"ם ו/או מבעלי הזכויות
אין להשתמש ביצירה לקידום יצירות אחרות או לקידום איזה משירותיה של החברה
אין להציג כל שירות ו/או את האתר כמצוי בחסות מוצר ,מותג ,חברה ו/או שירות
כלשהם ו/או צד שלישי כלשהו ו/או קישור עם כל אחד מאלה (לרבות על ידי עיצוב האתר
באופן המלמד על חסות ו/או קשר כאמור) וכן אין לפרסם באמצעות יצירות רפרטואר
אקו"ם מוצר ,מותג ,חברה ו/או שירות כלשהם ו/או צד שלישי כלשהו ,אלא בכפוף
לקבלת רישיון מתאים מאקו"ם מראש ותשלום תמלוגים.

תקופת הרישיון
ההסכם הוא לשנה ויתחדש מאליו לתקופות נוספות בנות שנה קלנדרית אחת בכל פעם ,אלא אם
חודשיים לסיום ההסכם יודיע מי מהצדדים למשנהו בכתב כי הוא מביא את ההסכם לסיומו.

