AVTALE OM ELEKTRONISK PUBLISERING AV DOKTORAVHANDLING
Mellom Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet v/ NTNU Universitetsbiblioteket,
(org. nr: 974 767 880), nedenfor kalt NTNU
og
Forfatterens navn:
Adresse:

E-postadresse:
nedenfor kalt Forfatteren
er det i dag inngått følgende avtale.
1

Delvis overdragelse av opphavsrett

1.1

Forfatteren gir herved NTNU en vederlagsfri, ikke-eksklusiv rett til å gjøre Forfatterens
doktoravhandling:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(arbeidets tittel), nedenfor kalt Avhandlingen, tilgjengelig i elektronisk form på NTNUs
hjemmeside på Internett.

1.2

2
2.1

Forfatteren er klar over og aksepterer utstrekningen og betydningen av den aktuelle
rettighetsoverdragelsen og den senere publisering via Internett.
NTNUs plikter
NTNU skal publisere Avhandlingen (eller deler av den) slik den ble levert til NTNU;
med tekst, tabeller, grafikk, bilder med mer, men med de grafiske tilpasninger som
anses nødvendig for publisering på Internett. NTNU er ikke ansvarlig for å
korrekturlese Avhandlingen eller kontrollere at den innleverte versjon samsvarer med
eventuelle tidligere versjoner/utkast.
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2.2

NTNU skal søke å beskytte Avhandlingen mot å bli endret av
uvedkommende/tredjepart - i henhold til NTNUs til enhver tid gjeldende
sikkerhetsbestemmelser.

2.3

NTNUs rettigheter til Avhandlingen i forhold til Forfatteren reguleres utelukkende
gjennom denne Avtalen. Dersom Avhandlingen eller deler av denne har vært publisert
tidligere i tidsskrifter/publikasjoner, eller om det av andre årsaker finnes andre
rettighetshavere enn Forfatteren, skal NTNU innhente nødvendige tillatelser fra disse.
Plikten etter annen setning foran gjelder bare under forutsetning av at Forfatteren
medvirker til slik innhenting og i den forbindelse leverer all nødvendig informasjon til
NTNU. (Det anbefales at Forfatter utarbeider et vedlegg til avtalen med informasjon
om hvilke eksterne rettighetshavere (tidsskrift, forlag, medforfattere etc.) som finnes,
samt andre nødvendige opplysninger om forfatter, institusjon med mer). Dersom
Forfatteren sitter med slike opplysninger på avtaletidspunktet, skal disse nedfelles i et
eget vedlegg – Annex I.

2.4

NTNU får ikke råderett over Avhandlingen utover det som uttrykkelig fremgår av
denne avtalen.

3

Forfatterens plikter

3.1

Forfatteren skal følge NTNUs rettledning for publisering.

3.2

Forfatteren skal ved eventuell inngåelse av avtaler med andre (typisk tidsskrifter og
forlag) om overdragelse av rett til å publisere Avhandlingen eller artikler som inngår i
denne, alltid sørge for å ivareta og beskytte NTNUs rettigheter etter denne avtalen.

3.3

Forfatteren garanterer at han/hun er opphavsmann til Avhandlingen og har fullstendig
råderett over denne i dens helhet; inkludert artikler, med unntak av det Forfatteren
skriftlig har underrettet NTNU om etter Annex I. Det samme gjelder materiale som er
lagt ved eller på annen måte koblet til Avhandlingen, for eksempel som vedlegg eller
gjennom lenking eller annen teknisk fremgangsmåte.

3.4

Forfatteren garanterer at Avhandlingen ikke inneholder materiell som kan anses å
stride mot gjeldende norsk rett eller inneholder lenker eller andre koblinger til slikt
materiale.

3.5

Dersom NTNU skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor en tredjepart på grunn av at
Forfatteren ikke oppfyller sine plikter og garantier etter denne Avtalen, er Forfatteren
forpliktet til å holde NTNU fullt ut skadesløs.
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4

Papirutskrifter m.m.

4.1

NTNU har rett til å publisere Avhandlingen på Internett på en slik måte at det er mulig å
ta utskrift av dokumentet. NTNU skal også ha rett til ta enkeltstående papirutskrifter og
andre kopier av Avhandlingen til internt bruk ved NTNU.

4.2

NTNU kan videre, etter forespørsel fra en kunde, ta enkeltstående utskrifter av hele
eller deler av Avhandlingen og selge denne til en pris tilsvarende selvkost.

5

Overføring av avtalen

5.1

NTNU skal bare kunne overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne
avtale til tredjepart såfremt Forfatterens interesser etter avtalen blir ivaretatt i
overføringsavtalen.

5.2

Ingen av partene skal ha rett til godtgjøring fra den andre parten for publisering i
henhold til denne avtalen, utover det som måtte fremgå eksplisitt av denne.

6

Opphør av avtalen

6.1

NTNU har en ubegrenset rett til å avbryte publiseringen av Avhandlingen.

6.2

Forfatteren har rett til skriftlig å si opp avtalen. NTNU skal fjerne Avhandlingen fra
sine sider på Internett senest 6 måneder etter mottakelse av oppsigelsen. NTNU skal
likevel være forpliktet til fjerne avhandlingen raskere, dersom Forfatteren oppgir
særlige, saklige grunner for dette.

7
7.1

8
8.1

Behandling av personopplysninger
Forfatteren gir sitt samtykke til at NTNU databehandler personopplysninger om
ham/henne; inkludert ved bruk av databaser og søkeverktøy på Internett, for å
muliggjøre publisering og arkivering i henhold til denne avtalen. Samtykket omfatter
tillatelse til å utlevere relevante opplysninger for anvendelse i ulike eksterne databaser
eller søkeverktøy, uavhengig av hvilket land disse er etablert i. Forfatteren samtykker i
at hans/hennes navn og andre personlige opplysninger som er direkte knyttet til
forfatterskapet gjøres tilgjengelig på Internett, dog begrenset til det omfang som er
forenlig med god skikk.
Ansvar
NTNU er ikke på noe vis ansvarlig for innholdet i publiserte tekster eller for
Forfatterens opptreden/handlinger for øvrig. NTNU har intet ansvar for skader i
sammenheng med denne avtalen, med mindre skaden/e skyldes forsett eller grov
uaktsomhet fra NTNU eller fra noen NTNU svarer for. Ansvaret omfatter ikke i noe
tilfelle indirekte skader.
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9

Fullstendig regulering

9.1

Denne avtalen med dens eventuelle bilag utgjør partenes fullstendige regulering av alle
de spørsmål som avtalen berører.

9.2

Denne avtalen er utstedt og undertegnet i to likelydende eksemplarer, hvorav partene
beholder hvert sitt.

Jeg har lest og akseptert den
overstående avtalen med
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet v/ NTNU Universitetsbiblioteket
Trondheim,….......................

…………………................

………………………………
NTNU Universitetsbiblioteket

…………………………………
Forfatter

(Annex 1: Oppgave over andre rettighetshavere m.v.)
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