Musikproducenternes Forvaltningsorganisation – mpo.dk
Cvr.nr. 37 27 41 78
Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V

MEDLEMSERKLÆRING
Aftale med Musikproducenternes Forvaltningsorganisation (MPO)

Ved underskrivelse af denne medlemserklæring er jeg indforstået med, at jeg indgår en bindende aftale
med MPO om forvaltningen af mine rettigheder, som nærmere beskrevet på side 2. Ved min underskrift
erklærer jeg samtidigt, at jeg er bekendt med MPO’s vedtægter og seneste generalforsamlingsbeslutninger.

Musikproducentens navn:
CVR-nr.:
Adresse:
Postnr. og by:
Land:
Telefonnr.:
E-mail:
Virksomhedens reelle ejer(e):

Underskrift(er)i:

Dato:

Dato:

Navn:

Navn:

NB. Billed- og adresselegitimation for de tegningsberettigede samt udskrift fra CVR-registreret skal vedhæftes.
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Musikproducenternes Forvaltningsorganisation – mpo.dk
Cvr.nr. 37 27 41 78
Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V

BANKOPLYSNINGER
Bankens navn:
Kontohaver:
Reg. og kontonr.:
SWIFT-adresse/BIC:
IBAN kontonr.:

AFTALE OM FORVALTNING AF RETTIGHEDER
MPO’s formål er at forvalte producentrettigheder til fonogrammer og musikvideoer, og at opkræve og fordele
vederlag heraf på vegne af rettighedshaverne.
MPO er på vegne af mig, jf. vedtægternes punkt 3.1, berettiget til på et ikke eksklusivt grundlag at forvalte retten til offentlig og privat fremførelse og anden tilgængeliggørelse for almenheden, jf. ophavsretslovens § 2, af
udgivne som ikke-udgivne fonogrammer og musikvideoer, herunder accessoriske rettigheder (eksempelvis artwork), samt eksemplarfremstillingsretten, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 2. Forvaltningen omfatter ikke områder,
der må betragtes som Musikproducenternes kerneforretning (eksempelvis business-to-consumer streaming
og salg/fremstilling af fysiske eksemplarer i detailhandlen). Endvidere omfatter forvaltningen ikke Musikproducenternes rettigheder i det omfang disse er omfattet
af ophavsretslovens § 68 (Gramex).
MPO’s bestyrelse afgør fra aftaleområde til aftaleområde om dette falder under Musikproducenternes kerneforretning, således at MPO løbende kan indgå kollektive aftaler og forvalte rettighedshavernes kollektive vederlag.

Overdragelse af forvaltningsretten
Jeg overdrager herved en ikke eksklusiv ret til MPO til at
forvalte mine fonogram- og musikvideorettigheder inden for generalforsamlingsbestemte områder i overensstemmelse med nærværende aftale og den til enhver tid

i
ii

gældende ophavsretslovs §§ 66-67 samt erhvervede §
65-rettighederii.
Endvidere overdrager jeg retten til at forvalte andre rettigheder til MPO, idet omfang det besluttes af generelforsamlingen og idet omfang det er nødvendigt for at
forvalte de førnævnte rettigheder.
Overdragelsen gælder for mine eksisterende og fremtidige fonogram- og musikvideorettigheder med respekt
af vedtægternes gældende bestemmelser om medlemmernes mulighed for at trække overdragelsen til MPO
helt eller delvist tilbage. I overensstemmelse med vedtægtens punkt 4.3 kan rettighedsoverdragelsen trækkes
en hel eller delvis tilbage med mindst seks måneders
varsel til udgangen af et kalenderår. Med samme varsel
kan udmeldelse af foreningen ske. Ved underskrivelsen
af medlemserklæringen erklærer jeg, at mine rettigheder, som er relevante for denne aftale, ikke forvaltes af
andre personer eller organisationer inden for det danske territorium.
Endelig giver jeg ved min underskrivelse af medlemserklæringen samtykke til, at MPO (som dataansvarlig) med henblik på opfyldelsen af organisationens formål indhenter og behandler mine personoplysninger i overensstemmelsen med gældende regler om behandling af
personoplysninger.

Underskrift(er) skal afgives af en tegningsberettiget person for virksomheden
Eller tilsvarende bestemmelser i tilfælde af ændring af ophavsretsloven
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