
Förnamn Efternamn

1. Avsikten med avtalet 
     Genom sin underskrift ger författaren/författarna Åbo Akademi tillstånd att digitalt publicera och arkivera 
     den ovannämnda publikationen. Detta innebär även att användare har möjlighet att skriva ut och kopiera  
     publikationen för eget bruk. Därtill får Åbo Akademi rätt att överföra publikationen i ett system för 
     långtidsbevarande. 
  

2. Författarens skyldigheter 
     Författaren förbinder sig att överlåta publikationen till Åbo Akademis bibliotek i det format som biblioteket  
     förutsätter (PDF-fil). Författaren kan även låta tryckeriet sköta överlåtandet.  
     Författaren ansvarar för att den digitala publikationen är till sitt innehåll exakt likalydande med den tryckta  
     publikationen ifall en sådan föreligger.  
     Författaren ansvarar för publikationens innehåll och sina rättigheter till den.  
     Författaren intygar att hon/han har skaffat sig rättigheter till bilder och annat tilläggsmaterial som används i 
     publikationen.  Gällande tidigare  publicerat material, där  undertecknad varit författare eller medförfattare,  
     ska hon/han försäkra sig om rättigheterna till parallellpublicering. 
   

3. Åbo Akademis skyldigheter 
     Åbo Akademi ser till att publikationen blir ändamålsenligt katalogiserat och görs tillgänglig för allmänheten.  
   

4. Ersättningar 
     Ingen ersättning till parterna utbetalas. Vardera part ombesörjer sina egna kostnader. Inte heller begärs det av   
     allmänheten någon ersättning för nätanvändning.  
   

5. Upphovsrätten 
     Publikationens upphovsrätt tillfaller författaren. Åbo Akademi har rätt att göra publikationen tillgänglig på  
     nätet så länge detta avtal är i kraft.  
   

6. Upphävande av avtalet 
     Åbo Akademi har rätt att säga upp avtalet och göra publikationen otillgänglig i det öppna datanätet ifall det  
     visar sig att författaren har angett uppgifter om publikationen som strider mot avtalets punkt nr 2.  
     Upphävande av avtalet befriar inte författaren från sitt ansvar eller från eventuell skadeståndsskyldighet. 
     Författaren har rätt att säga upp avtalet skriftligen med en månads uppsägningstid. Efter uppsägningen har   
     Åbo Akademi inte rätt att ha publikationen tillgänglig i det öppna datanätet men behåller rätten till arkivering  
     av den digitala publikationen. 
  

7.  Avgörande av tvistefrågor 
      Tvistefrågor behandlas i Egentliga Finlands tingsrätt enligt finländsk lagstiftning.  
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