Licensavtal
tidsmaskinen editor
Detta avtal mellan Do-Fi (769621-1304),
och

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Föreningens namn och adress, samt ev. organisationsnummer.

nedan kallat Användaren, hanterar villkoren för användning av redigeringsverktyget för applikationen Tidsmaskinen.

1. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Tidsmaskinen Editor är ett redigeringsverktyg som har tagits fram av Do-Fi (även omnämnd Leverantören) på
uppdrag av Skånes hembygdsförbund (SH). Region Skånes kulturnämnd har finansierat projektet. Med hjälp av
redigeringsverktyget kan vem som helst enkelt skapa sina rundor till applikationen Tidsmaskinen, en GPS-baserad
app för rundvandringar.
Användaren bereds tillgång till att administrera rundor i Tidsmaskinen via inloggning på www.tidsmaskinen.org
Användaren utser administratör som också fungerar som kontaktperson för övriga parter. Administratören utser i
sin tur s.k. inmatare. Efter inloggning kan Användarens inmatare ladda upp bilder, ljudfiler och GPS-punkter, samt
infoga text och redigera det inmatade materialet.
SH uppmanar Användaren att iaktta ett källkritiskt förhållningssätt till materialet som läggs in. Om Användaren i
Tidsmaskinen publicerar texter som saknar stöd i historiskt källmaterial bör det framgå i framställningen. Likaså bör
rättigheter till bilder och ljud alltid framgå, enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

2. DO-Fis ÅTAGANDE
2.1 Support
Grundläggande support till medlemsförening i SH tillhandhålls via SH. Supporten inkluderar hjälp med verktyget.
Om behov av support via Do-Fi uppkommer debiteras detta med 450 kr/h exkl. moms. Som minst debiteras för 1 h.
Denna support sker på distans, främst via mejl och telefon, om inte annat överenskommits. Öppettider för support
via Do-Fi är mellan 10-18 på vardagar. Leverantören åtar sig att svara inom en arbetsdag från att ett ärende har
tagits emot och att snarast åtgärda problemet. Efter ärendet är löst så meddelas beställaren inom en arbetsdag.
2.2 Tillgänglighet
Redigeringsverktyget är tillgängligt med en nertid av mindre än 90 timmar om året. Planerad nertid ska varslas
licenstagare senast 7 dagar i förväg.
2.3 Säkerhet
Databasen för redigerade rundor säkerhetskopieras sex gånger per år. Systemet kan återställas efter ca en vecka om
det skulle bli förstört av hackers eller virus.
2.4 Uppgraderingar
Redigeringsverktyget kommer att uppdateras vid behov men minst var tredje månad. Innovationsprocesser och
utveckling av verktyget sker i övrigt i överenskommelse mellan Leverantören och Skånes hembygdsförbund enligt
särskilt avtal.

3. AVGIFTER
Leverantören åtar sig att hantera licenser och användarkonton åt medlemsförening i Skånes hembygdsförbund utan
kostnad för upp till två rundor à 25 informationspunkter. Användare som önskar skapa ytterligare rundor ska begära
offert från Leverantören.

4. ANVÄNDARENS ANSVAR
a. Användaren ansvarar för allt material som Användaren genom publicering via Tidsmaskinen ger tillgång till.
Användaren ska uppmärksammas på att ansvaret i förekommande fall även omfattar inhämtande av tillstånd
enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och Personuppgiftslagen (1998:204)
b. Användaren ska tillse att administratör och inmatare informeras om bestämmelserna i detta avtal
c. Användaren ansvarar för att inloggningsuppgifter för administratör och inmatare enbart används av dessa personligen och inte kommer i orätta händer.

5. AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING
5.1 Detta avtal ska undertecknas av Användarens firmatecknare och gäller tills vidare med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Om uppsägning ej sker av någon part förlängs avtalet löpande med samma uppsägningstid.
Uppsägning ska vara skriftlig och undertecknas av behörig firmatecknare. Om Användaren säger upp licensen
försvinner rundan/rundorna och dess filer från servern när avtalperioden löper ut.
5.2 Respektive part äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om part bryter mot Avtalet och inte
vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter att man skriftligen begärt det.
5.3 Do-Fi, liksom SH, har rätt att säga upp ett avtal om Användare publicerar kränkande innehåll.

6. TVIST
Förhållandet mellan parterna regleras enligt svensk lag. Eventuell tvist ska primärt lösas genom förhandlingar.
Om parterna inte kan komma överens ska oenigheten lösas vid allmän domstol.

Ort:

____________________________________________________

Datum:

______________________________________________

Ort:

____________________________________________________

Datum:

______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Underskrift av behörig firmatecknare hos Användaren

Underskrift av behörig firmatecknare hos Do-Fi

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Undertecknat original i två exemplar med två (2) sidor insänds till:
Skånes hembygdsförbund, Porfyrvägen 19, 224 78 Lund

Obligatorisk bilaga: utdrag från protokoll som styrker beslut om firmatecknare.

