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Lahjoitus

Osto

Ostohinta (€)

VASTAANOTTOKUITTI
Kokoelmat

Diaarionro ja pvm

Omistaja:

Ammatti/arvo:

Lähiosoite:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Nimen saa ilmoittaa

Luovuttaja (jos muu kuin edellä):

ei saa ilmoittaa

Ammatti/arvo:
Lähiosoite:
Postitoimipaikka:

Puhelin:

ESINE / KUVAT / ARKISTOAINEISTO
Nimitys, käyttötiedot, käyttäjät, käyttöaika, -paikka, alkuperä- ja valmistustiedot, hankintapa

Aineiston kunto lahjoitus-/ostohetkellä:
Erityisehdot:
Olen tutustunut kääntöpuolen (paperiversio) tai seuraavan sivun (sähköinen lomake) vastaanottoehtoihin ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi sekä vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi.

Päiväys

Omistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

Museon puolesta olen vastaanottanut em. aineiston
Päiväys

Vastaanottajan allekirjoitus ja virka-asema

MUSEON MERKINTÖJÄ
Esineen sijainti/vastuuhenkilö:

Jatkolomake

Liitteet (kpl):

Tilapäinen sijoituspaikka:
Huomautuksia:

Päiväys ja merkinnän tehneen allekirjoitus

MUSEON OMISTUKSEEN LUOVUTETUT
ESINEET / ARKISTOAINEISTO / VALOKUVAT

Lahjoitukset
Lahjalla tarkoitetaan oikeustointa, jossa omistus- ja hallintaoikeus luovutetaan vastikkeetta
museolle. Museo ei ole velvollinen vastoin tahtoaan ottamaan vastaan lahjoituksia. Lahjoituksen täyttyminen edellyttää, että museo ottaa lahjan vastaan.
Museo vastaanottaa esineet, arkistoaineiston ja valokuvat (jäljempänä aineiston) lahjoituksena täysin omistus- ja muin mahdollisin oikeuksin. Museo voi käyttää aineistoa haluamallaan
tavalla lahjakirjaan mahdollisesti sisältyvien ehtojen ja ko. museon tarkoitusperien mukaan.
Lahjoituksista täytetään kirjallinen vastaanottokuitti, joka toimii lahjakirjana. Allekirjoituksellaan lahjoittaja vahvistaa, että aineisto on annettu museolle täydellisenä ja peruuttamattomana lahjana. Lahjoittaja on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat tekijänoikeuksien tai
muiden oikeuksien rajoitukset.
Mikäli museo on saanut lahjan testamentin kautta, on testamentin toimeenpanijan luovutettava museolle testamentin sekä sen toimeenpanoa koskevien asiakirjojen kopiot.

Ostot
Ostolla tarkoitetaan kauppaa, oikeustointa, jolla museo ostaa aineiston täysin omistus- ja
hallintaoikeuksin vastiketta vastaan käytettäväksi museon yleisten tarkoitusperien mukaisella
tavalla. Tämä sisältää myös siirrettävissä olevat tekijänoikeudet. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat tekijän- ja muiden mahdollisten oikeuksien rajoitukset. Aineistoa
hankittaessa täytetään vastaanottokuitti, joka toimii ostosopimuksena. Siinä myyjä vahvistaa
ja sitoutuu vastaamaan siitä, että hänellä on oikeus myydä aineisto.

Muut ehdot
Kokoelmien järjestelyjen ja/tai luetteloinnin yhteydessä museolla on oikeus tarpeen mukaan
suorittaa aineistossa karsintaa omien periaatteidensa mukaisesti. Mikäli mahdollisesti
kokoelmista poistettava/karsittava aineisto halutaan palautettavaksi luovuttajalle on siitä
ilmoitettava luovutuksen yhteydessä.

