Regler för ursprungliga innehavare av upphovsrätt till bildmaterial
som upplåtits för visning i
Sävar Hembygdsförenings bilddatabas ”Minnen från Sävarådalen och Holmön”
Bakgrund
Med början hösten 2012 har Sävar Hembygdsförening (SHF) samlat in främst äldre monokroma
fotografier men även annat bildmaterial och vid behov digitaliserat bilderna genom inskanning för
att ge dem publik tillgänglighet genom visning på internet. Varje digitaliserad bild (Bild) lagras i
SHFs databas och finns i den fulla upplösning som förelåg vid introduktionen i databasen. Den
finns också i en lägre upplösning för normal visning på vanlig datorskärm.
Som stomme i bildmaterialet har Västerbottens museum (VBM) upplåtit äldre foton från SävarHolmön till ändamålet. Ett särskilt avtal reglerar användning och publiceringsrätt av VBMs foton.
Därutöver har ett stort antal foton lånats och skannats eller kopierats för bilddatabasen genom
bidrag från främst privatpersoner. Beträffande användning och publicering dem förutsätter SHF
att följande gäller och att den upphovsrättsinnehavare som har invändningar – eller vill
föreskriva inskränkningar eller förbehåll – snarast meddelar SHF för åtgärd:
1. Upphovsrättsinnehavare
Upphovsrättsinnehavare är i många fall den som äger ett foto eller själv har tagit det. I andra fall
kan det vara oklart vem som är formell upphovsrättsinnehavare, exempel: Foton som man fått,
hittat eller ärvt, vykort, foton i tidningsurklipp, reproduktioner av konstverk eller skriven text, och
så vidare. Då åtar sig SHF att vid behov inträda i upphovsrättsinnehavares ställe.
2. Sävar Hembygdsförening
SHF beskriver upphovsrätten så långt möjligt nederst i undertexten till varje Bild. SHF förbehåller
sig rätten att förevisa Bilderna på internet – dock med de eventuella inskränkningar som kan ha
föreskrivits eller kan komma att föreskrivas av viss upphovsrättsinnehavare för vissa Bilder.
Upphovsrättsinnehavare kan besluta att en Bild inte längre får visas.
3. Användare
”Användare” är var och en som ser – eller på annat sätt tillgodogör sig – det material som finns
tillgängligt på SHFs publika webbplats för ”Minnen från Sävarådalen och Holmön” (Mish). 1
4. Användar- och visningsrätt
Med iakttagande av de användarvillkor 2 som finns beskrivna på Mish-webben får varje Användare
ta del av och visa Bilderna i sin egen verksamhet men inte i kommersiella och vinstdrivande syften.
Observera att denna rätt kan vara ytterligare begränsad, till exempel för Bilder i full upplösning om
upphovsrättsinnehavare så har föreskrivit.3
5. Annan användning
För annan användning än vad som avses i föregående stycke krävs medgivande av upphovsrättsinnehavare. Kontakta Sävar Hembygdsförening!
6. Reglernas giltighet
De här reglerna ska tillämpas retroaktivt från 2012 för alla Mish-Bilder och gäller till dess att
reglerna ändras eller ersätts av SHF och kan på begäran, för viss upphovsrättsinnehavare,
kompletteras eller ersätts av annan överenskommelse.
Sävar, maj 2016, för Sävar Hembygdsförening:
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http://minne.no-ip.org/msh
http://minne.no-ip.org/villkor.html
Begränsad visning av högupplösta bilder har föreskrivits av VBM.

Anders Persson, ordförande

