AVTAL OM ELEKTRONISK PUBLICERING
Mellan Malmö högskola/Biblioteket, (org.nummer: 202100-4920, 205 06 Malmö) nedan
kallad Biblioteket,
och
(författarens namn_____________, personnummer___________, adress___________,
e-postadress_____________),
nedan kallad Författaren,
har denna dag träffats följande avtal.

1.

Upplåtelse

1.1

Författaren upplåter härigenom, utan rätt till ersättning, en icke exklusiv rätt för
Biblioteket att tillhandahålla Författarens examensarbete, avhandling,
forskningsrapport eller annat arbete, (arbetets Titel), nedan kallat Arbetet, i elektronisk form på Bibliotekets hemsida/webbplats på Internet.

1.2

Författaren är medveten om, och accepterar, omfattningen och innebörden i aktuella
upplåtelse och tillhandahållande via Internet.

2.

Bibliotekets åtaganden

2.1

Biblioteket skall eftersträva att tillhandahålla Arbetet i det utförande Arbetet gjorts
tillgängligt av Författaren, innefattande text, tabeller, grafik, bilder m.m. Biblioteket
har dock ingen skyldighet att korrekturläsa Arbetet eller kontrollera dess
överensstämmelse med originalet. Biblioteket får göra sådana ändringar i Arbetet
som av tekniska skäl är nödvändiga för att möjliggöra tillhandahållandet.

2.2

Biblioteket skall eftersträva att det tillhandahållna Arbetet skyddas mot ändringar av
obehöriga, i enlighet med av Biblioteket, vid var tid, tillämpade säkerhetsrutiner.

2.3

Bibliotekets rätt till Arbetet regleras exklusivt i detta Avtal. Biblioteket får inte
förfoga över Arbetet på annat sätt än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

3.

Författarens åtaganden

3.1

Författaren skall följa Bibliotekets anvisningar för tillhandahållandet.

3.2

Författaren garanterar att Författaren är upphovsman till Arbetet och att han/hon har
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fullständig rätt att råda över Arbetet i dess helhet. Detsamma gäller material som är
bifogat eller på annat sätt kopplat till Arbetet, till exempel som bilaga eller genom
länkning eller annat tekniskt förfarande.
3.3

Författaren garanterar att Arbetet inte innehåller material som kan anses strida mot
gällande rätt eller innehåller länkar eller andra kopplingar till sådant material.

3.4

Författaren skall, vid upplåtelse av rätt till Arbetet till annan, tillvarata Bibliotekets
intressen att fortsättningsvis göra verket tillgängligt enligt ovan.

3.5

Om Biblioteket skulle bli ersättningsskyldigt gentemot tredje part på grund av att
Författaren inte uppfyllt sina åtaganden och garantier enligt detta avtal skall
Författaren kompensera Biblioteket dess skada.

4.

Pappersutskrifter m.m.

4.1

Biblioteket får göra enstaka pappersutskrifter och kopior av Arbetet för Bibliotekets
interna bruk.

5.

Överlåtelse av avtalet

5.1

Biblioteket får överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje part
med bevarande av Författarens intressen enligt avtalet.

6.

Avtalets upphörande

6.1

Biblioteket får utan inskränkning avbryta tillhandahållandet av Arbetet.

6.2

Författaren har rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande. Biblioteket skall
avbryta tillhandahållandet av Arbetet senast 1 månad efter uppsägningen.

7.

Behandling av personuppgifter

7.1

Författaren samtycker till att Biblioteket, för publicering och arkivering enligt detta
avtal, databehandlar personuppgifter hänförliga till författarskapet och arbetets
tillhandahållande via Internet. Författaren samtycker till att hans/hennes namn därvid
görs tillgängligt på Internet.

8.

Fullständig reglering

8.1
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Avtalet med dess eventuella bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla
frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som
föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor.

_________________________
(Datum )

Jag, (författarens namn) har tagit del av och accepterar härigenom
ovanstående avtal med Malmö högskola/Biblioteket.

Jag vill inte godkänna avtalet.

ACCEPTERAR INTE

ACCEPTERAR

