Avtale om bruk av opptak for undervisning

1. _____________________________ skal levere undervisning ved Høgskolen i Oslo og
Akershus (HiOA).
Den aktuelle undervisningen er knyttet til:

Partene har i den forbindelse avtalt at HiOA skal ha anledning til å foreta film/lydopptak, og at HiOA skal kunne bruke opptakene som følger:
2. Avtalen gjelder følgende film-/lydopptak ("Opptakene"):
 Opptak for undervisning avholdt på bestilling fra HiOA, filmet av
HiOA-ansatte.
 Opptak av all undervisning levert av Rettighetshaver i regi av HiOA
3. HiOAs bruksrett omfatter alt beskyttet materiale som inngår i Opptakene, så som
åndsverk i hht. åndsverkloven § 1, fremføring etter åndsverkloven § 42 og retten til eget
bilde etter åndsverkloven § 45c ("Materialet").
HiOA erverver retten til å gjøre Materialet tilgjengelig for allmenheten etter
åndsverkloven § 2, innenfor de begrensninger som fremgår nedenfor. HiOA erverver
videre retten til å fremstille eksemplar av Materialet i den utstrekning dette er nødvendig
for den avtalte bruk.
HiOA har rettighetene som tilkommer tilvirker av Opptakene etter åndsverkloven § 45.
4. HiOA kan publisere Opptakene som følger:
 på HiOAs åpne nettsider (film.hioa.no) under CC-lisens AttributionNonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA 3.0).1
 På HiOAs åpne nettsider, samt nettisder HiOA disponerer via tredjepart
(YouTube, Facebook, Vimeo etc.) under CC-lisens CC-BY-NC-SA 3.0.
HiOA forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Materialet etter creative commons-lisens CCBY-NC-SA 3.0.
 på HiOAs lukkede nettsider (nettkurs/ nettressurser for studenter og –eller –
ansatte ved HiOA.
 Tillater deling av Materialet til samarbeidsinstitusjoner ved skjult lenke
 Tillater deling av Materialet til samarbeidsinstitusjoner dersom Materialet
ikke tas ut av den overordnede konteksten det inngår i (innledende tekst/
bilder/ andre elementer).
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5. HiOAs rett til publisering gjelder som følger:
 frem til og med følgende dato/semester: ……………….
 Uten tidsbegrensning
6. HiOAs erverv av rettigheter etter avtalen skjer uten særskilt vederlag. Betaling for
oppdraget til Rettighetshaver for undervisningen avtales separat.
7. HiOA skal ikke ha noen plikt til å publisere Opptakene, og kan velge å unnlate
publisering helt eller delvis, eller å fjerne Opptakene før bruksretten er utløpt. Dersom
Opptaket/Materialet er et samarbeid mellom HiOA og annen part, vil partne få egen kopi
av Materialet.
8. Rettighetshaver innestår for at Rettighetshaver har anledning til å gi HiOA de rettigheter
som følger av denne avtalen, dvs. at alt Materialet er klarert for publisering på den
aktuelle måten, og at eventuelle andre rettighetshavere til hele eller deler av Materialet
har gitt tilstrekkelig samtykke. Dette gjelder ikke for bruk som HiOA kan foreta uten
samtykke fra rettighetshaver i medhold av åndsverklovens kapittel 2.
9. Rettighetshaver har rett til å oppdatere og erstatte Materialet dersom han/hun finner dette
nødvendig. Dette skal i så fall gjøres ved at det foretas ett eller flere nye opptak, som
10. kommer til erstatning for Opptakene. HiOA erverver de samme rettighetene til slike nye
opptak, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.
11. I tillegg til denne avtalen vil åndsverksloven og gjeldende avtalelisenser regulere
utnyttelsen av Materialet og forholdet mellom HiOA og Rettighetshaver/eventuelle andre
rettighetshavere i Materialet.
Denne avtalen er signert i 2 – to – eksemplar, ett til hver av partene.
Sted og dato:…………………

For Høgskolen i Oslo og Akershus

Rettighetshaver

Vedlegg: Aktuelle bestemmelser fra Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven).

