BRUGERAFTALE
(Specimen)
Aftalen er indgået mellem
Center for Sprogteknologi (CST)
Københavns Universitet
Njalsgade 80
2300 København S
e-mail:cstadm@cst.dk
Tlf.: +45 3532 9090

Fax: +45 3532 9089

Kontaktperson:
e-mail:
Tlf.:

Anna Braasch
anna@cst.dk
+45 3532 9071

og
Bruger:
Institut:
Adresse:
e-mail:

Tlf.:

Fax:

(herefter benævnt som Brugeren)

1. Materialet fra den SprogTeknologiske Ordbase (herefter benævnt som STO) stilles til rådighed af
CST. Ordbasens materiale er udviklet i samarbejde med Institut for Datalingvistik, HHK, Institut for
Almen og Anvendt Sprogvidenskab, KUA og Institut for Fagsprog, Kommunikation og
Informationsvidenskab, SDU.
2. Materialet omfatter [kort angivelse af art, størrelse mv. – udfyldes af CST]
3. Dokumentationen omfatter [art, version – udfyldes af CST]. Dokumentet må citeres med
kildeangivelse, men ikke mangfoldiggøres, distribueres eller udnyttes elektronisk.
4. Brugeren betaler CST de faktiske omkostninger der er forbundne med at udtrække og levere
STO-data i overensstemmelse med Brugerens specifikationer.
5. CST giver adgang for Brugeren til at anvende orddata til forskningsformål inden for projektet
[projektnavn] (herefter benævnt som projektet). Projektet løber i perioden [begyndelses- og
slutdato]. Projektleder er [titel, navn, e-mail].
6. Brugerkontrakten gælder under følgende betingelser:
• STO-data må kun bruges af den ovenfor navngivne Bruger, og denne forpligtiger sig til at
opbevare disse data på en sådan måde at de ikke kan kopieres eller benyttes af udenforstående.

• STO-data må kun anvendes til det aftalte og ovenfor anførte formål inden for projektets løbetid.
• Kontrakten omfatter ingen form for kommerciel anvendelse af STO-data.
• Ved kontraktens udløb skal Brugeren slette alle STO-data fra sin(e) maskine(r) og give skriftlig
bekræftelse på at dette er udført.
7. Brugeren forpligter sig til at melde sine erfaringer med brug af data tilbage mht. eventuelle
forslag til forbedring eller udvidelse af de leverede data, således at brugerens erfaringer kan bidrage
til videreudvikling af STO-basen.
8. Hvis STO-data indgår i løsningen af forskningsopgaver hvis resultater offentliggøres, skal der
refereres på behørig vis til CST og STO-basen.
9. Kontraktens gyldighed
• Kontrakten træder i kraft når begge parter har underskrevet den.
• Kontrakten gælder indtil projektet ophører eller indtil den ophæves af CST eller af Brugeren,
som angivet nedenfor.
• Brugeren kan ophæve kontrakten når som helst ved at give skriftlig besked herom til CST.
Hvis Brugeren ikke overholder betingelserne i ovennævnte pkt. 6, har CST ret til at opsige
kontrakten skriftligt, med øjeblikkeligt varsel. I dette tilfælde skal Brugeren slette STO-data fra alle
sine anvendelser og give skriftlig bekræftelse på at dette er udført.
Kontraktens ophævelse inkluderer i alle tilfælde at Brugeren forpligter sig til at slette STO-data fra
alle sin(e) maskine(r) og give skriftlig bekræftelse på at dette er udført.
Kontraktens forlængelse:
Forlængelse af kontrakten skal aftales skriftligt.
Underskrifter
Brugeren (institut- eller centerleder)
Navn og stilling:
Sted og dato:

Underskrift
Center for Sprogteknologi, KU
Navn og stilling:
Bente Maegaard, direktør
Sted og dato:
København, d.

Underskrift

