Licensvilkår for reproduktionstilladelse af indhold i
billeddatabasen ”Flere kvinder bag rattet”
1.
Formål
Det overordnede formål med billeddatabasen ”Flere kvinder bag rattet” er at fremme den brede bevidsthed om kvinder i vejgodstransporterhvervet og gøre dem mere synlige, herunder eksempelvis kvindelige chauffører som rollemodeller. Målet er, at flere kvinder lettere skal kunne se sig selv i vejgodstransporterhvervet. Til at fremme dette formål har ITD opbygget en billeddatabase, hvor kvinder i vejgodstransporterhvervet afbilledes i forskellige arbejdssituationer.
Der gives adgang til billeddatabasens indhold for transportvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, organisationer, offentlige myndigheder og medier i Danmark, herunder danske transportfaglige medier,
dagspresse og danske magasiner, til at anvende billeddatabasens indhold i det omfang, det er foreneligt
med det overordnede formål og licensvilkårene.
Indholdet er beskyttet af Ophavsretsloven. ITD indestår for at have erhvervet retten til indholdet i billeddatabasen og retten til at viderelicensere indholdet til Brugeren inden for rammerne oplistet i punkt 3.
Brugeren erhverver med denne licensaftale tilladelse til at reproducere og publicere indholdet inden for de
nedenstående beskrevne rammer. Tilladelsens gyldighed forudsætter forudgående registrering og godkendelse som bruger af billeddatabasen.

2.
Betaling, registrering som bruger og accept af licensvilkår
Adgangen til og brugen af billeddatabasens indhold er gratis.
Det er et krav, at Brugeren opretter en profil som registreret bruger for at få adgang til billeddatabasens
indhold.
Ved registrering som bruger accepteres de til enhver tid gældende licensvilkår for brug af indholdet i billeddatabasen.
Hver gang et billede downloades, skal de gældende licensvilkår accepteres.

3.

Rammer for brug af indhold i billeddatabasen ”Flere kvinder bag rattet”

3.1.

Reproduktion, tilgængeliggørelse og publicering

Brugeren erhverver ret til at reproducere, tilgængeliggøre og publicere indholdet i billeddatabasen.
3.2.

Reproduktionsformer

Brugeren må anvende indholdet i analoge tryksager såsom, men ikke udelukkende, aviser, magasiner, fagblade, informations- og kampagnemateriale.
Brugeren må anvende indholdet digitalt på eksempelvis, men ikke udelukkende, hjemmeside og intranet,
digitale aviser, fagmedier og sociale medier.
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3.3.

Tidsmæssig udstrækning

Indholdet må anvendes i ét år fra datoen for download fra databasen. Genanvendelse af et downloadet billede i en ny sammenhæng eller genoptryk af indhold efter udløbet af den étårige periode betragtes som en
ny anvendelse og kræver download på ny og i tilknytning hertil fornyet accept af licensvilkårene.
3.4.

Lagring

Brugeren må ikke lagre indholdet i sit eget IT-system eller database således, at der oparbejdes et internt
arkiv. Undtaget herfra er digital håndtering i den periode, der er nødvendig for Brugerens aktuelle produktion. Alt indhold skal efter ophør af den aktuelle produktion slettes fra Brugerens produktionssystem.
Når den étårige periode er udløbet, må der ikke ske en nypublicering af indholdet fra databasen. Brugeren
må gerne fortsætte med tilgængeliggørelse af indhold fra databasen, i den kontekst det oprindeligt var
publiceret, for eksempel i form af tilgængeliggørelse af et digitalt bagkatalog.
3.5.

Formålet med anvendelsen

Billederne må udelukkende anvendes i vejgodstransportmæssig sammenhæng, hvorved forstås kommunikation og illustration af forhold, der vedrører vejgodstransportforhold, jævnfør formålet med databasen
som beskrevet i punkt 1.
3.6.

Kommerciel brug

Brugeren må ikke bruge indholdet i en sammenhæng, der skal generere en direkte økonomisk fortjeneste
til Brugeren. Indholdet må således ikke anvendes til reklame i generel forstand, og indholdet må ikke anvendes til fremstilling og salg af produkter, hvor produktets primære værdi udgøres af indholdet. Brugeren
kan alene anvende billeddatabasens indhold til at fremme bevidstheden om kvinder i vejgodstransporterhvervet, som beskrevet i formålet i vilkårenes punkt 1.
Indholdet må ikke anvendes som eller indgå i logoer, firmanavne eller varemærker. Indholdet må ikke bruges til at krænke andres logoer, firmanavne eller varemærker.
3.7.

Offentliggørelse

Enhver offentliggørelse/publicering af indhold fra billeddatabasen sker på Brugerens eget ansvar. ITD kan
ikke gøres ansvarlig for tab som følge af offentliggørelse af indholdet.
3.8.

Billedbeskæring

Indhold må beskæres og justeres inden for den almindelige kutyme, herunder eksempelvis beskæring af
layoutmæssige årsager, men indholdet må ikke udsættes for billedmanipulation, overskrives eller ændres.
3.9.

Etiske retningslinjer

Indholdet må ikke anvendes i en sammenhæng, der kan virke krænkende eller anstødelig. Indholdet må
ikke anvendes på en måde, der sætter fotografen eller den afbildede model i forbindelse med kriminelle
handlinger, pornografi, religion, politik, sygdom, køns- eller racediskriminerende holdninger.
Indholdet må alene anvendes under iagttagelse af billeddatabasens formål som beskrevet i licensvilkårenes
punkt 1, og brugen må ikke være anstødelig eller krænkende for den afbildede model ved for eksempel
udelukkende at blive vist i en negativ sammenhæng.
3.10. Brug på sociale medier

Indholdet må anvendes på sociale medier, såsom Facebook, YouTube, Instagram, Twitter og lignende, eller
i andre sammenhænge under iagttagelse af licensvilkårene.
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Når den étårige periode for brug af det enkelte billede/fotooptagelse er udløbet, jævnfør licensvilkårenes
punkt 3.3., skal Brugeren fjerne billedet fra alle sociale medier, hvor det måtte være gjort tilgængeligt.
3.11. Kreditering

Fotografen skal krediteres i umiddelbar forbindelse med gengivelsen af billedet således:
© Fotografens navn/ITD.
Fotografens navn fremgår i tilknytning til billedet i billeddatabasen.
3.12. Geografisk udstrækning

Retten til at reproducere, tilgængeliggøre og publicere indholdet i billeddatabasen gælder kun i Danmark.
Ønsker Brugeren at publicere indholdet i udlandet kræver dette en særskilt forudgående aftale med ITD.
3.13. Ingen ret til videreoverdragelse

Rettigheder opnået ved denne aftale må ikke overdrages, viderelicenseres, sælges eller på anden måde
overføres til tredjemand. Indholdet må således ikke kopieres, videresælges, videredistribueres eller overdrages til tredjemand.
3.14. Eksklusiv brugeradgang

Brugeren må ikke overdrage sin brugeradgang til tredjemand. Hvis Brugeren får mistanke om, at tredjemand er kommet i besiddelse af Brugerens brugeradgang, er Brugeren forpligtet til at orientere ITD om
dette.

4.
Overtrædelse af licensvilkårene
Konstaterer ITD brud på nærværende licensvilkår, vil ITD rette henvendelse til Brugeren med påbud om at
ophøre med brugen, omlægge brugen af billedmaterialet eller lignende foranstaltninger. Brugeren er forpligtet til at være behjælpelig med oplysning af sagen og herunder redegøre for sin brug af indhold fra billeddatabasen.
Ved anvendelse af materialet i strid med licensvilkårene, er Brugeren forpligtet til at afpublicere indhold,
der tilbagekaldes. Herunder er Brugeren forpligtet til at tilbagekalde og destruere eventuelt trykt materiale.
Al misbrug kan medføre erstatningsansvar.
Anvendes materialet på en sådan vis eller i en sammenhæng, som er krænkende for modellen eller i strid
med licensvilkårene i øvrigt, er Brugeren ansvarlig for eventuelle krav om erstatning fra den afbillede model
eller fotografen.
ITD forbeholder sig ret til at forfølge ethvert misbrug og uretmæssig anvendelse af indhold fra billeddatabasen.
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