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Ansøgererklæring, download-adgang 

Undertegnede søger hermed om at få forskningsadgang til at downloade radio- og tv 
i Mediestream.  Denne ansøgning dækker også fillevering, såfremt download ikke er
teknisk muligt.

Navn: 

Stillingsbetegnelse: 

Adresse (forskningsinstitution): 

Adresse (privat): 

E-mail (tilknyttet forskningsinstitution):

Ansøgningen vedrører følgende forskningsopgave/-projekt (projektnavn, beskrivelse, evt. link): 

Begrundelse for behov for download eller fillevering i stedet for stream 

Forskningsopgaven/-projektet påbegyndes dato: 

Forskningsopgaven/-projektet afsluttes dato: 

Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte, og jeg vil overholde 

nedenstående vilkår: 

• Jeg bestiller kun materiale, som er forskningsmæssigt relevant i forhold til det forskningsformål, som

jeg har søgt om at få godkendt.



• Materialet må kun anvendes forskningsmæssigt til det angivne formål. Det må ikke anvendes

undervisningsmæssigt eller på nogen anden måde.

• Det er kun mig personligt, som foretager download eller modtager filer.

• Det er kun mig personligt, som anvender materialet.

• Jeg indestår for, at jeg ikke foretager download af materiale, der kan erhverves i almindelig handel,

herunder ved køb online eller i streamingtjenester.

• Jeg indestår for, at materialet kun bruges i overensstemmelse med ophavsretsloven og øvrig

lovgivning.

• Jeg indestår for, at materiale, der indeholder personhenførbare oplysninger kun anvendes i

overensstemmelse med persondataloven og efter opnåelse af de nødvendige godkendelser til

behandling af persondata.

• Jeg påtager mig at skadesløsholde Det Kgl. Bibliotek for ethvert krav og enhver udgift i forbindelse

med tredjeparters krav, der måtte opstå i relation til min download og brug af materialet.

• Jeg hverken videresender eller på anden måde deler det link, som anvendes til download eller

fillevering. Jeg indestår for, at det ikke kan udnyttes af andre.

• Jeg indestår for, at jeg ikke videresender den fil, jeg downloader eller modtager på anden vis eller

på anden måde deler eller gør filen tilgængelig for andre.

• Jeg indestår for, at filen opbevares sikkert, så det kun er mig personligt, der har adgang til filen, og

den ikke er tilgængelig for andre.

• Når min tilladelse til at bruge materialet forskningsmæssigt udløber ifølge denne ansøgning om

forskningsadgang, indestår jeg for, at filen bliver slettet.

• Jeg giver hermed samtykke til, at Det Kgl. Bibliotek logger og opbevarer oplysninger om download

og fillevering og registrerer min bestilling med henblik på statistik og sporing af eventuelt misbrug.

Dato og underskrift:---------------------------------
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