CPL-post nr.: ….....…...…….

Avtal om elektronisk publicering
Chalmers tekniska högskola AB, organisationsnummer 556479-5598, nedan benämnt Chalmers,
och Författaren/Författarna, med namn:
…………………………………………………...…………………………………………..……
till Arbetet med titeln:
………………..……………………………...………………………………………….……….…
………..……………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………….......................,
utfört på Chalmers Författaren/Författarna önskar publicera Arbetet elektroniskt för att göra det
tillgängligt på Internet, och har träffat följande Avtal.
§1 Överlåtelse av rättighet
Upphovsmannen/upphovsmännen/rättighetsinnehavaren/
rättighetsinnehavarna, benämns i detta avtal
Författaren/Författarna, Författaren/Författarna ger enligt detta
Avtal Chalmers en icke-exklusiv rätt att publicera Arbetet
elektroniskt och göra det tillgängligt på Internet. Den
elektroniska publiceringen skall ske för Chalmers forsknings-,
utbildnings- och biblioteksverksamhet och ej för kommersiella
ändamål. I enlighet med Lagen (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material förbehåller sig Chalmers rätten att skicka
Arbetet till Kungl. biblioteket. Upplåtelsen medför inga
inskränkningar i Författarens/Författarnas rätt att för egen del
använda Arbetet.
Någon ersättning utgår ej mellan parterna i anledning av detta
Avtal.
§2 Chalmers åtaganden
Chalmers skall hålla Arbetet tillgängligt för Internetanvändare.
Författaren/författarna skall lämna över Arbetet i enlighet med
de instruktioner som Chalmers meddelar. Chalmers har ingen
skyldighet att korrekturläsa Arbetet eller kontrollera dess
överensstämmelse med eventuellt tryckt original. Chalmers får
göra sådan teknisk konfigurering i Arbetet som av tekniska skäl
är nödvändiga för tillgängliggörandet. Chalmers äger rätt att
förfoga över Arbetet i enlighet med gällande
offentlighetslagstiftning. Chalmers skall vidta rimliga tekniska
och administrativa åtgärder för att Arbetet i dess publicerade
form inte kan förvanskas på något sätt.

Arbetet till tredje man (till exempel ett förlag eller ett företag),
underrätta och förse denne tredje man med detta avtal. Om
Författaren/Författarna slutit ett upphovsrättsligt avtal med en
tredje man angående Arbetet, intygar Författaren/Författarna
härmed att han/hon har de rättigheter respektive inhämtat de
medgivanden som krävs från denna tredje man för att låta
Chalmers lagra och tillgängliggöra Arbetet elektroniskt på
Internet.
§4 Tillförsäkran om skadeslöshet
Om det framkommer att Författaren/Författarna inte är
upphovsman/-män till del av Arbetet eller dess helhet eller
saknar erforderliga medgivanden enligt ovan åligger det
Författaren/Författarna att i förekommande fall hålla Chalmers
skadeslöst.
§5 Avtalets upphörande
Författaren/Författarna har rätt att skriftligen säga upp avtalet till
upphörande. Chalmers skall avbryta tillhandahållandet av arbetet
senast 1 månad efter uppsägningen.

§3 Författaren/Författarnas åtaganden
Författaren/Författarna intygar att han/hon är upphovsman till
Arbetet. Författaren/Författarna intygar att Arbetet inte
innehåller text, bilder eller annat material vars publicering i
Arbetet strider mot Lagen om upphovsrätt.
Författaren/Författarna skall, vid överlåtande av rättigheter till

Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar, varav Författaren/Författarna och Chalmers tagit var sitt.
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