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Liite 1. Aineiston oikeudenhaltija, yksilöinti ja määritykset sekä viittauskäytäntö

<Nimi [ja ORCID-tunniste mikäli saatavilla], kotipaikka, yhteystiedot> on sopimuksen tarkoittama "oikeudenhaltija".

Oikeudenhaltijan yhteystiedot: 
<OIKEUDENHALTIJAN YHTEYSTIEDOT>, 
<OIKEUDENHALTIJAN SÄHKÖPOSTIOSOITE>

Aineiston yksilöinti:
<Tähän lisätään aineiston sisällön lyhyt, yksilöivä kuvaus (minkä tyyppistä aineistoa, miten kerätty, missä tutkimushankkeessa jne.) sekä mahdollisimman tarkka luonnehdinta aineiston koosta. Huom. Mikäli aineistoon sisältyy henkilötietoja tai tekijänoikeuden alaista aineistoa, tässä on syytä mainita myös tieto siitä, mihin asti nämä rajoitukset ovat voimassa.>

Aineiston viittauskäytäntö:
<Viittaustiedot kirjataan tähän erityisesti, jos viitteessä mainittava aineiston tekijä tai aineiston otsikko poikkeavat edellä mainitusta. Muussa tapauksessa viitetietojen muodostamisessa noudatetaan FIN-CLARINin yleistä käytäntöä.>



Liite 2: Sopimuksessa valitun lisenssin tiedot

Oikeudenhaltija myöntää oikeuksien hankkijalle ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja valmistaa kappaleita aineistosta muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta; levittää CLARIN-palvelussa teoskappaleita luvansaajan koulutus-, opetus- tai tutkimuskäyttöön; sekä julkisesti esittää aineistoa muutettuna tai muuttamattomana tai sen ollessa osa yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat aineiston käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot:
[x] ID: 	Käyttäjän on tunnistauduttava.

Yleiset käyttöehdot
[x] BY: 	Aineiston tekijä(t) on mainittava käytön yhteydessä.
[  ] NC: 	Aineistoa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa. TEKES:in, Suomen Akatemian tai muut vastaavat tutkimushankkeet eivät ole ansiokäyttöä, vaikka rahoituksessa olisi mukana myös yrityksiltä saatava rahoitusosuus.
[  ] LOC: 	Kielivaran käyttö on sallittu ainoastaan tietyssä sijaintipaikassa, keskuksessa tai palvelussa. 
[  ] PRIV:	Aineisto sisältää henkilötietoja. 
Levittämiseen liittyvät ehdot
[x] NORED: 	Kopioita ei saa levittää.
[x] DEP: 	Kielivaran muokattuja versioita voidaan levittää CLARIN-palvelun kautta sopimalla asiasta erikseen CLARINin kanssa. 
[  ] ND: 	Kielivarasta tehtyjen johdannaisten tai alkuperäisen kielivaran osia sisältävien uusien teosten levittäminen on kielletty.

Muut käyttöehdot
[  ] *	<Muut mahdolliset erikoisehdot, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota>



Liite 3: Kolmansien tahojen lisensoimat aineistot

<Mikäli aineisto sisältää henkilötietoja, tämä liite voi sisältää niitä koskevan rekisteriselosteen. Jos aineisto sisältää kolmansien tahojen tekijänoikeuksien alaisia osia, tässä tai erillisessä liitteessä tulee luetella tai kuvata kyseiset osat tai teokset. Jos sellaisia ei ole, tässä liitteessä nimenomaisesti mainitaan, että aineisto ei sisällä kolmansien osapuolten lisensoimaa aineistoa.>



Liite 4: Muut mahdolliset liitteet kuten loppukäyttäjän esimerkkilisenssi

<Esimerkkilisenssin tekstin saa tarvittaessa FIN-CLARINilta.>


