Adgang til Netarkivet for eksterne
- Ansøgererklæring

•

DET l(GL.
BIBLIOTEI<
Royal Danish Library

Ansøgerens navn

Stillingsbetegnelse

Adresse og kontaktperson (forskningsinstitution)

Email

Mobilnr. (til modtagelse af SMS med passcode ved login)

Ansøgningen vedrører følgende forskningsprojekt (projektnavn/formål/beskrivelse)

Projektperioden påbegyndes den DD.MM.YY og afsluttes den DD.MM.YY
Projektet omfatter evt. følgende andre personer (projektdeltagere)

Må vi offentliggøre dit navn og titlen på dit projekt? – sæt kryds

 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Du kan se Det Kgl. Biblioteks privatlivs- og persondatapolitik her:
https://www.kb.dk/persondatapolitik Adgang til Netarkivet gives for projektperioden iht. til
pligtafleveringsloven og ophavsretsloven.
 Vilkår for adgang:
 Der kan alene gives kiggeadgang på baggrund af denne ansøgning. Hvis du har brug for udlevering af materiale
til dit forskningsprojekt, skal der søges en særskilt herom.
 Oplysninger opnået via adgang bevilget efter denne ansøgning må ikke gemmes.
 Adgangen er personlig og må ikke videregives til tredjemand. Hvis andre skal have adgang i forbindelse med
samme forskningsprojekt, skal der søges om særskilt adgang.
 Ophavsretsloven skal overholdes.
 GDPR reglerne skal overholdes, navnlig henledes opmærksomheden på databeskyttelsesloven § 10.
 De personoplysninger, der gives adgang til, må kun anvendes til det angivne formål.
 Personoplysninger må ikke senere bruges til andre formål.
 Personoplysninger må kun videregives, hvis Datatilsynet har givet tilladelse til det i henhold til
databeskyttelsesloven § 10, stk. 3.
 Aktiviteten i Netarkivet logges.
 Der foretages kontrol med afviste adgangsforsøg.
 Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt vilkårene overholdes, lukkes der for adgangen, indtil forholdet er
afklaret.
 Ved overtrædelse af vilkårene lukkes der varigt for adgangen til Netarkivet.
 Ansøgeren forpligter sig til at overholde disse vilkår.
 Der gives som udgangspunkt adgang til Net arkivets Citrix GUI (PROD)

Obs: er du projektdeltager, skal projektansvarlig også skrive under på din ansøgning.

Sted og dato

Sted og dato

Sted og dato

DD.MM.YY

DD.MM.YY

DD.MM.YY

Ansøger (projektansvarlig)

Ansøger (projektdeltager)

For Netarkivet

Ansøgererklæringen skal sendes til kb@kb.dk

