Uživatelský manuál

Dohoda o uložení datasetů do datového repozitáře ASEP
Souhlasem s podmínkami zde uvedenými potvrzujete, že jste buď jediným držitelem práv, nebo máte
povolení od všech dalších držitelů práv k uložení tohoto datasetu do úložiště ASEP.
Uložením datasetu v ASEP vkladateli zůstávají veškerá autorská a morální práva ke všem uloženým
souborům. Vkladatel má právo uložit dataset, případně jeho další verze do jiného repozitáře.
Vkladatel prohlašuje, že obsah uloženého datového souboru:
1. neporušuje žádný zákon, je původní a neporušuje ani autorská práva jakékoli jiné osoby,
2. pokud obsahuje materiál, ke kterému má autorské právo třetí strana, je zajištěno povolení od
držitele práv nebo jeho / jejího zástupce a materiály, u nichž není zajištěno potřebné
oprávnění, byly odstraněny z datového souboru před uložením,
3. pokud byl datový soubor sponzorován nebo dotován jakoukoliv institucí kromě
zaměstnavatele AV, jsou splněny všechny závazky vůči této instituci nebo organizaci, které se
týkají zveřejnění,
4. data neobsahují osobní údaje, které není možno zveřejnit,
5. v metadatovém záznamu jsou vyplněna povinná pole a další údaje popisující obsah, původ a
formát pro usnadnění vyhledávání a další distribuce dat. Byl specifikován přístup k datasetu
(veřejně přístupný přímo ke stažení, nebo je nastaveno období embarga, tj. doba od které
bude dataset k dispozici uživatelům volně ke stažení, případně bude dataset poskytnut na
vyžádání) a byla zvolena licence CC, případně přiloženo jiné licenční ujednání, informující
uživatele, jak mohou se soubory datasetu nakládat.
Souhlasíte s tím, že
1) správu a archivaci uložených metadat a datových souborů bude zajišťovat Knihovna
Akademie věd (KNAV),
2) KNAV nebude provádět žádné jiné změny než ty, které povoluje tato licence,
3) KNAV může, pokud nezmění obsah, převést váš příspěvek do jakéhokoli formátu nebo na
jakékoli médium za účelem jeho uchování,
4) KNAV si může ponechat více než jednu kopii tohoto příspěvku pro účely jeho bezpečnosti,
zálohování a dlouhodobého uchovávání,
5) KNAV má právo smazat dataset z úložiště z právních či administrativních důvodů, nebo budeli prokázáno porušování zákonných práv jakékoliv osoby,
6) v případě, že datová sada bude odstraněna z úložiště ASEP na žádost vkladatele, KNAV si
vyhrazuje právo ponechat záznam metadat v úložišti a informovat uživatele o odstranění
datasetu na žádost vkladatele,
7) KNAV nenese žádnou zodpovědnost za chyby, opomenutí nebo porušování zákona v rámci
uloženého datasetu.
8) KNAV je odpovědná za to, že datové soubory zpřístupní pouze takovým způsobem, který
bude zvolen vkladatelem.
Tato smlouva se řídí právem České republiky a nabývá účinnosti dnem zveřejnění datasetu v online katalogu ASEP.
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