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KÄYTTÖEHTOSITOUMUS 

Tämä sitoumus koskee Musiikkiarkiston allekirjoittaneelle luovuttaman aineiston käyttöä. Musiikkiarkisto ei 
ole vastuussa alkuperäisen aineiston puutteista tai virheistä.  
 

AINEISTOT: 
        

 

KÄYTTÖTARKOITUS:  

      

 

KÄYTTÖEHDOT:  
Aineiston vastaanottajana sitoudun noudattamaan Musiikkiarkiston aineiston ja tutkijahuoneen käytössä 
seuraavia ehtoja: 
 

1. Käyttötarkoitus: 
 Käytän aineistoa ainoastaan tässä sitoumuksessa ilmoittamaani käyttötarkoitukseen sekä noudatan 

erikseen annettuja ohjeita. Käyttölupa on henkilökohtainen ja kertaluontoinen. 
2. Tietoturvallisuus:  

En luovuta vastaanottamaani aineistoa tai sen kopioita muille osapuolille.  
Huolehdin aineiston säilyttämisessä ja käytössä riittävästä tietoturvallisuudesta. 
Hävitän aineiston käyttötarkoituksen lakatessa.  

3. Tietosuoja:  
 Sitoudun huolehtimaan aineiston säilyttämisessä ja käytössä sekä aineistoa julkaistavissa tuloksissa niiden 

henkilöiden ja tahojen tietosuojasta, joita koskevia tietoja aineisto sisältää. En käytä saamiani tietoja sen 
henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota aineisto koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi tai 
halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on 
säädetty. Noudatan aineiston käytössä tutkimuseettisiä periaatteita. 

4. Tekijänoikeus: 
Käyttäessäni aineistoa sitoudun viittaamaan aineistoon ja sen tekijöihin hyvän tavan mukaisesti.  

 En tule millään tavalla levittämään, esittämään julkisesti tai hyödyntämään kaupallisesti vastaanottamaani 
aineistoa ilman Musiikkiarkiston ja tekijänoikeuksien haltijoiden lupaa.  

5. Aineiston alkuperän mainitseminen julkaisuissa:  
 Musiikkiarkisto on mainittava säilytyspaikkana, jos aineistoa julkaistaan, siteerataan tai julkisesti esitetään. 

Jos arkiston aineistoja on käytetty julkaisussa, on käyttäjä velvollinen luovuttamaan veloituksetta yhden 
kappaleen julkaisua arkistoon. Musiikkiarkisto ei vastaa aineiston pohjalta tehdyistä tuloksista tai 
tulkinnoista. 

6. Vahingonkorvaus: 
Mikäli Asiakas käyttää tilaamaansa aineistoa tämän käyttöehtositoumuksen vastaisesti, on 
vahingonkorvausvastuu Asiakkaalla. Musiikkiarkisto veloittaa käyttöehtojen laiminlyönnistä 
Musiikkiarkistolle aiheutuneet vahingot Asiakkaalta. Musiikkiarkistolla on oikeus ilmoittaa 
käyttöehtositoumuksen rikkomisesta Asiakkaan taustaorganisaatioon ja tutkimusrahoittajalle. 

7. Muut käyttöehdot: 
 

 
 

https://www.tenk.fi/
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8. Asiakastiedot: 

Antamasi asiakastiedot tallennetaan Musiikkiarkiston asiakasrekisteriin. Yhteystietoja käsittelevät asiaa 
hoitavat Musiikkiarkiston työntekijät.  
Asiakastietoja käytetään aineiston ja käyttötarkoituksen vaatimiin yhteydenottoihin ja tilastointiin. 
Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa, jotka määritetään alla.  
Lue asiakasrekisteriseloste. 
 

TRastita alle, mitkä yhteystiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lupa-asioiden hoitamista varten:  

Nimi   

Sähköposti       Kyllä       Ei  

Puhelinnumero       Kyllä       Ei  

Osoite       Kyllä       Ei  

Annan luvan rastittamieni yhteystietojeni luovutukseen kolmansille osapuolille tämän käyttöehtositoumuksen 
mukaisen käyttötarkoituksen ja lupa-asioiden hoitamiseksi. 

Olen perehtynyt asiakasrekisteriselosteeseen, henkilötietojeni käsittelyyn sekä lukenut tämän 
käyttöehtositoumuksen ehdot. Allekirjoituksellani hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn sekä sitoudun 
noudattamaan yllä määritettyjä ehtoja.  

Päiväys    .    20   

 
Allekirjoitus:  
 
Nimenselvennys:       
 

MUSIIKKIARKISTO TÄYTTÄÄ:  
 

Tutkijahuoneeseen toimitettujen asiakirjojen/arkistoyksiköiden/tiedostojen määrä 

Arkistoyksiköt:       

Asiakirjat:        

Tiedostot:       

 

TOIMITETUT JÄLJENTEET 

Aineisto:        
 
 

Peruste:       
 

 

https://www.musiikkiarkisto.fi/tietosuojaseloste.php

