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1 (3)

Uthyrare
Namn
Namn
Namn

Hyrestagare
Namn

FO-nummer

Adress
Telefon

Postnummer

Postanstalt

Postnummer

Postanstalt

E-post

Kontaktperson
Namn
Telefon

E-post

Faktureringsadress (om annan än ovanstående adress)
Adress

Adress för leverans och förvaring av produkter (om annan än ovanstående adress)
Adress
Postnummer

Postanstalt

Övriga uppgifter
Referens (filmens eller föreställningens namn)
Tidpunkt för inspelningen / föreställningen

Med detta tillstånd kan polisens uniformer och utrustning användas endast i området som hör
till den polisinrättning som beviljat tillståndet. Om inspelningar görs i ett område som hör till
flera polisinrättningar ska tillstånd sökas separat hos varje polisinrättning. Tillstånd för inspelningar utomlands söks hos staben för Polisstyrelsen, kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Tidpunkterna och platserna för inspelningarna, övningarna och föreställningarna samt till nödvändiga delar manuskriptet med repliker ska presenteras när tillståndet söks och lämnas in
som bilaga till denna ansökan.
Avgifterna för hyrning av polisens uniformer och utrustning grundar sig på inrikesministeriets
förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer som utfärdas årligen med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
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Vid hyrning och användning av polisens uniformer och utrustning i en produktion ska
följande tillståndsvillkor beaktas;
Tillståndsvillkor
1. Polisens uniformer och utrustning får endast användas vid filmning av den specificerade produktionen och i enlighet med tillståndsvillkoren.
2. Bildmaterial som visar scener som omfattas av tillståndsbeslutet får endast användas för reklam
eller marknadsföring av den specificerade produktionen. Användning i annat reklam- eller marknadsföringssyfte tillåts således inte.
3. I tillståndsperioden ingår tid för provning och leverans av uniformer och utrustning. Produkterna ska
returneras innan tillståndsperioden löper ut.
4. När scener spelas in på offentliga platser är det viktigt att säkerställa att det inte uppstår missförstånd bland åskådarna om vilken ställning den som använder uniformen har.
5. Tidpunkten för inspelningen på en offentlig plats ska meddelas polisinrättningen på orten.
6. Om polisen får kännedom om att det sker eller har skett brott mot dessa tillståndsvillkor, hävs detta
tillstånd om hyrning från och med tidpunkten för överträdelsen och polisen undersöker om det
också har skett brott mot lagen. Produkterna ska sluta användas omedelbart och återlämnas till uthyraren. Tillståndshavaren förbinder sig till att polisen, för att förhindra användning som blivit otillåten och annan användning i strid med tillståndsvillkoren, vid behov kan ta produkterna i sin besittning och återlämna dem till uthyraren. Brott mot tillståndsvillkoren beaktas vid behandlingen av följande ansökningar om hyrningstillstånd och kan vara en grund för att tillstånd inte beviljas.
7. Bestämmelser om användningen av polisens emblem finns i polisförordningen (1080/2013).
8. Uniformer får inte användas i scener som strider mot polisens normala handlingssätt eller på annat
sätt strider mot polisens etiska principer. Klädernas sammansättning ska följa föreskriften om polisens uniform (POL-2016-16682, 25.1.2017). En kopia av föreskriften kan begäras från Polisstyrelsens registratorskontor.
9. Uthyraren utser en kontaktperson som ser till att dessa tillståndsvillkor uppfylls och att uniformerna
förvaras och används i enlighet med kraven.
10. Uthyraren, den utsedda kontaktpersonen samt de personer som självständigt har tillträde till lokalen
där uniformerna förvaras förbinder sig till att polisen kan ansöka om en begränsad säkerhetsutredning beträffande dem enligt säkerhetsutredningslagen (726/ 2014).
11. Uniformerna och utrustningen ska användas och förvaras så att utomstående inte kommer över
dem;
a. Polisens uniformer och utrustning ska förvaras i ett låst utrymme.
b. Låset ska vara modellskyddat (obehörig kopiering av nycklar har förhindrats).
c. Uniformerna eller utrustningen ska inte vara synliga för någon som befinner sig utanför lokalen.
d. Det ska finnas en förteckning över nycklarna till lokalen och över de personer till vilka nycklarna har överlåtits. Förteckningen ska på begäran ges till polisen. Endast utsedda personer
får ha tillträde till lokalen.
e. Uthyrda uniformer och uthyrd utrustning ska inventeras regelbundet, åtminstone alltid efter
användningen.
f. Den polisinrättning som har beviljat tillståndet och materialgruppen vid polisens materialcentral (materiaali.poliisihallitus@poliisi.fi) ska utan dröjsmål underrättas om uniformer och utrustning har försvunnit.
12. Produkter som eventuellt skadats i samband med inspelningar ska returneras till uthyraren. Uniformerna skickas som en försändelse som spåras. Postens försändelsekod ska alltid skickas till mottagaren per e-post när de hyrda produkterna lämnas till posten. Produkterna kan endast tas emot
av den kontaktperson som anges i ansökan.

Polisen har rätt att kontrollera att dessa villkor följs.
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Förbindelse att följa tillståndsvillkoren och underskrift
Jag har gjort mig förtrogen med ovannämnda tillståndsvillkor som företaget / samfundet jag representerar
förbinder sig att följa.
Datum, plats, underskrift och namnförtydligande

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att de nödvändiga bilagorna har bifogats.
En ofullständig ansökan fördröjer ärendets handläggning.
Bilagor
Utdrag ur manuskriptet
Tidpunkter och platser för inspelningar / föreställningar
Annan vad:

Polisen
Polisen-Övrig-09 3.3.2021

polisen.ax

