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UDLEVERINGSAFTALE 

Til brug for udlevering af digital kopi fra Netarkivet, Det Kgl. Bibliotek 

Felter med gul overstregning udfyldes efter dialog med forskeren og institutionen (og denne forklaring 

slettes før dokumentet underskrives). 

Mellem

Det Kgl. Bibliotek

CVR nr. 28988842

Victor Albecks Vej

8000 Aarhus C

(herefter KB)

og 

[Forskningsinstitution] 

[navn og stillingsbetegnelse på ansvarlig institutbestyrer/leder ]

[Forsker – navn] 

 [Adresse (forskningsinstitution] 

[Tlf. (forskningsinstitution)] 

(herefter ANSØGEREN) 

1. Parterne indgår denne Udleveringsaftale i anledning af, at ANSØGEREN ønsker at få udleveret en
digital kopi af det i Bilag 1 angivne materiale fra KB’s Netarkiv (herefter Materialet).

2. ANSØGEREN må anvende Materialet til følgende forskningsprojekt:
• [Projektnavn]
• [Beskrivelse af projekt]
• [Evt. henvisning til bilag]

(herefter Forskningsprojektet). 

3. Materialet udleveres til ANSØGEREN på baggrund af ophavsretslovens § 16 a, stk. 3. Det er
ANSØGERENS s ansvar at sikre, at Materialet ikke kan erhverves i almindelig handel, herunder ved
køb online via internettet, enten direkte fra rettighedshaveren eller fra en online butik. Det
betyder, at ANSØGEREN indestår for, at udleveringen ikke erstatter indkøb af f.eks. onlinelicenser
på tidsskrifter eller lignende, og at det primære formål med udleveringen er at udføre tekst og
datamining på store mængder materiale, og ikke nærlæsning af enkelte værker.
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4. ANSØGEREN vil anvende følgende infrastruktur til opbevaring og databehandling af Materialet:
• [.]

5. Forskningsprojektet påbegyndes den [dato] og afsluttes den [dato].

6. Det forventes, at Materialet er klar til udlevering den [dato]. Materialet udleveres som en
[fil/datastruktur] på [fildeling/system] til ANSØGEREN. Kontaktperson for KB i forbindelse med
udlevering er [navn, mail, tlf].

7. ANSØGERENS tilladelse til at bruge Materialet ophører den [dato]. ANSØGEREN skal senest denne
dato slette alt Materiale, som denne har fået udleveret af KB i henhold til denne Udleveringsaftale.

8. ANSØGEREN indestår for, at Materialet ikke anvendes i anden sammenhæng eller til anden brug
end Forskningsprojektet.

9. ANSØGEREN skal kreditere ”Netarkivet, Det Kgl. Bibliotek” som kilde til udlevering af Materialet i
forbindelse med Forskningsprojektet.

10. ANSØGEREN kan give personer, der bistår ANSØGEREN med Forskningsprojektet, adgang til
Materiale i samme omfang, som ANSØGEREN selv. ANSØGEREN må dog ikke videregive eller dele
Materiale med andre personer, der ikke bistår ANSØGEREN med Forskningsprojektet.

11. ANSØGEREN indestår for, at Forskningsprojektets slutprodukt ikke muliggør reproduktion af
ophavsretsligt beskyttet indhold fra KB’s Netarkiv i nogen form.

12. ANSØGEREN skal skadesløsholde KB for ethvert krav og enhver udgift i forbindelse med
tredjeparters krav, der måtte opstå i relation til ANSØGERENS brug af Materialet.

13. KB overdrager ingen ophavsrettigheder til Materialet til ANSØGEREN i forbindelse med, at KB
udleverer en digital kopi af Materialet til ANSØGEREN under nærværende Udleveringsaftale.

14. Såfremt Materialet indeholder persondata, bliver ANSØGEREN efter overdragelsen selvstændig
dataansvarlig for Materialet. Det betyder, at ANSØGEREN har ansvaret for, at behandlingen af
personoplysninger i Materialet lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen samt øvrig
national lovgivning, som supplerer databeskyttelsesforordningen.

15. ANSØGEREN har som følge heraf bl.a. ansvaret for at sikre, at der træffes passende tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
databeskyttelsesforordningen eller øvrig national lovgivning, som supplerer
databeskyttelsesforordningen. ANSØGEREN indestår for, at formidling af Forskningsprojektets
resultater alene sker på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, samt at
personoplysninger ved Forskningsprojektets afslutningen vil blive slettet. Forskeren indestår
endvidere for, at behandling af personoplysninger er nødvendig for udførelse af
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Forskningsprojektet, at personoplysninger alene bliver brugt i forbindelse med Forskningsprojektet 
samt at de ikke bliver videregivet til tredjemand.  

16. ANSØGEREN skal straks underrette KB, såfremt ANSØGERENS forudsætninger for udlevering af
Materiale efter denne Udleveringsaftale ændrer sig.

17. ANSØGEREN betaler et vederlag til KB for det arbejde, der er forbundet med udlevering af
Materialet. Vederlaget fremgår af bilag 1. Fakturering sker efter udlevering af Materialet;
betalingsbetingelserne er 30 dage netto.

18. KB indestår ikke for, at Materialet kan anvendes til Forskningsprojektet.

19. Enhver tvist, der udspringer af eller har forbindelse til Udleveringsaftalen, skal bedømmes efter
dansk ret, dog undtaget danske lovvalgsregler. Sådanne tvister skal behandles ved de almindelige
danske domstole.

20. Alle ændringer af nærværende Udleveringsaftale kræver begge parters forudgående skriftlige
samtykke.

Underskrift 

For Det Kgl. Bibliotek 

Sted: 
Dato: 

_________________________________ 

Navn: Ditte Laursen 
Titel: Afdelingsleder, Digital Kulturarv  

For ANSØGEREN - Institution 

Sted: 
Dato: 

_________________________________ 

Navn: [institutbestyrer/leder] 
Titel: 

For ANSØGEREN - Forsker 
Sted: 
Dato: 

_________________________________ 

Navn: [forskeren] 
Titel: 
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