Ophavsretsaftale vedrørende dokumenter og fotos
Mange tak for din deltagelse i projektet 2017 aarhusianere og for dit bidrag til kulturarven!
Aarhus Stadsarkiv vil gerne bevare dine dokumenter i byens arkiv. Vi er nødt til at have en aftale i stand med
dig. Det kræver ophavsretsloven. Vi vil gerne have lov til gengive dit materiale og redigere i det, hvis det er
nødvendigt. Vi vil også gerne præsentere det for andre, bl.a. på internettet og give folk lov til at se og bruge
materialet. Og endelig skal vi vide, om der er andre end dig, der har rettigheder til materialet. Den tekniske
aftaletekst står nedenfor.
Kontaktinformation (Kontaktoplysningerne offentliggøres ikke)
Fulde navn:
Adresse:

Tlf.:
E-mail:

På næste side bedes du specificere oplysning omkring fotograf, årstal og motiv.
Aftaletekst
Aarhus Stadsarkiv tildeles hermed en ikke-eksklusiv ret til at fremstille eksemplarer af det materialet og gøre det tilgængeligt for almenheden i både oprindelig og ændret skikkelse, på en hvilken som helst måde og i en hvilken som
helst form, jf. ophavsretsloven § 2, stk. 1-4*.
Som en del af denne ret må materialet og/eller eksemplarer heraf gøres tilgængeligt for almenheden under en Creative
Commons Navngivelse brugslicens, der også tillader andre at kopiere og bruge materialet, samt skabe nye værker på
baggrund af materialet†.
Aarhus Stadsarkiv kan ikke udøve ovenstående rettigheder før samtlige ophavsmænd til materialet har accepteret disse
vilkår. Hvis der derfor er flere kendte og/eller ukendte rettighedshavere til dele af det omfattede materiale, skal disse
rettighedshavere i videst mulig omfang oplistes i feltet Andre rettighedshavere på næste side. Her skal det samtidig angives, hvorvidt de enkelte rettighedshavere har autoriseret undertegnede til at acceptere og underskrive denne aftales
vilkår.

Særlige forhold vedrørende denne aftale skal formuleres i feltet Særlige aftalepunkter på næste side.

---------------------------------------Dato

-------------------------------------------------------------------------------------Aftaleparts underskrift

Ophavsretsloven findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164796
Den juridiske tekst for Creative Commons Navngivelse 4.0 International licensen findes her: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
*
†
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Andre rettighedshavere (angiv for hver enkelt om de har autoriseret undertegnede til at indgå aftalen)

Særlige aftalepunkter

Oplysninger om fotos og dokumenter – herunder fotograf, årstal og motiv
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