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SOPIMUSPOHJA KIELIVAROJEN LISÄÄMISEKSI CLARIN-PALVELUUN – TALLENNUSSOPIMUS

1.  Sopijapuolet

Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 33, Helsinki, jäljempänä tässä sopimuksessa "oikeuksien hankkija" ja

liitteessä 1 mainittu kielivaran oikeudenhaltija, jäljempänä tässä sopimuksessa "oikeudenhaltija"

2.  Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopijapuolten tarkoituksena on sopia sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät oikeudenhaltijan tuottaman aineiston käyttöön ja jakeluun CLARIN-palvelussa.

3.  Määritelmät

"Aineisto" tai kielivara tarkoittaa tässä sopimuksessa oikeudenhaltijan tämän sopimuksen mukaista materiaalia, johon voi kuulua myös tietokonesovelluksia ja/tai tietokantoja.

"Määritykset" tarkoittaa tässä sopimuksessa aineiston sisällöllisiä, toiminnallisia tai teknisiä vaatimuksia siten kuin ne on määritelty sopimuksen liitteessä 1.

"Päivitys" tarkoittaa aineiston sisällön ajantasaistamista, kuten vanhentuneiden tietojen korjaamista, muuttamista tai korvaamista uusilla tiedoilla, jotta aineisto voidaan sovittaa tekniseen ympäristöön.

"CLARIN" tarkoittaa kaikkia CLARIN ERICin EU:n komission päätöksen 2012/136/EU perussäännön kohdan 6.2 mukaisia kansallisia konsortioita edustavia tahoja mukaan lukien Helsingin yliopisto FIN-CLARINia edustavana tahona.

"Luotettu keskus" tarkoittaa CLARINin käyttämiä teknisiä palveluntarjoajia, joissa käyttäjien todentaminen ja valtuuttaminen on luotettavasti hoidettu, esimerkiksi CLARIN ERICin määrittelemää B-tason CLARIN-keskusta, kuten CSC:tä.

"CLARIN-palvelu" tarkoittaa CLARINin tuottamaa aineistojen jakelua loppukäyttäjille luotettujen keskuksien kautta.

"Luvansaaja" tarkoittaa CLARIN-palvelun käyttäjää.

4.  Sopimuksen kohteena oleva aineisto ja aineiston toimittamista ja hyväksymistä koskevat määräykset

4.1 Aineiston yksilöinti

Tämä sopimus koskee tämän sopimuksen liitteessä 1 yksilöityä määritysten mukaista aineistoa.


4.2 Oikeudenhaltijan velvollisuudet

Oikeudenhaltija huolehtii aineiston toimittamisesta aineistoa koskevien määritysten mukaisesti.

5.  Aineiston toimittaminen ja hyväksyminen

5.1 Aineiston toimittaminen

Aineisto toimitetaan oikeuksien hankkijalle sähköisessä muodossa, joka on määritelty määrityksissä.

5.2 Aineiston tarkastaminen ja hyväksyminen

Kun aineisto on toimitettu oikeuksien hankkijalle, tämä tarkistaa aineiston kohtuullisessa ajassa ja ilmoittaa sen ottamisesta jakeluun. Mikäli katsotaan, että aineisto ei ole määritysten mukainen, oikeuksien hankkija joko korjaa havaitut virheet tai pyytää oikeudenhaltijalta uuden toimituksen aineistosta.

5.3 Omistusoikeus

Tekijänoikeus oikeudenhaltijan aineistoon jää sen alkuperäiselle omistajalle tai omistajille. Omistusoikeus oikeudenhaltijan toimittamaan aineiston kappaleeseen siirtyy luovutushetkellä oikeuksien hankkijalle.

6.  Ylläpito ja päivitykset

Oikeudenhaltijalla on halutessaan ensisijainen oikeus aineiston päivittämiseen ja ylläpitoon. Mikäli oikeuksien hankkija ja oikeudenhaltija eivät pääse sopimukseen aineiston ylläpidosta, oikeuksien hankkija voi kuitenkin päivittää aineiston itse tai käyttää tämän lisenssin rajoissa kolmatta osapuolta aineiston tekniseen ylläpitoon ja päivittämiseen.

Sopimuksen päättymisen jälkeen oikeuksien hankkija voi tämän lisenssin rajoissa päivittää aineiston itse tai käyttää kolmansia osapuolia aineiston tekniseen ylläpitoon ja päivittämiseen.

7.  Aineiston tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

7.1 	Tekijänoikeus ja/tai muut tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet tässä sopimuksessa tarkoitettuun aineistoon kuuluvat oikeudenhaltijalle tai tämän lisenssinantajille. Aineiston sisältämät mahdolliset kolmansien osapuolten lisensoimat aineistot on yksilöity tämän sopimuksen liitteessä 3.

7.2	Oikeudenhaltija lisensoi aineiston yhden tai useamman lisenssin mukaisesti. Lisenssin tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 2. Aineiston käyttämisestä lisenssin ehtoja laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.

7.3	Aineiston yhteydessä on ilmoitettava lisenssitiedot lisenssin ehtojen mukaisesti. Esimerkki loppukäyttäjälle esitettävästä lisenssistä löytyy tämän sopimuksen liitteestä 4.

8.  Korvaus

8.1 Korvaus

Aineiston lisensoinnista ei makseta oikeudenhaltijalle korvausta.

9.  Käyttäjien oikeudet

Oikeuksien hankkija sitoutuu huolehtimaan siitä, että CLARIN-palvelun käyttäjille kerrotaan, millä ehdoilla aineistot on lisensoitu ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia lisenssistä seuraa.

10.  Oikeudelliset vastuut

10.1	Oikeudenhaltija vastaa siitä, että hänellä tai hänen luvanantajillaan on oikeus välittää aineistoa ja ettei aineiston käyttäminen tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin loukkaa kolmansien oikeutta tai lakiin perustuvaa oikeutta.

10.2	Oikeudenhaltija vastaa kaikista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat CLARINille ja CLARIN-palvelun luotetuille keskuksille edellä mainittujen oikeuksien loukkauksen johdosta.

10.3	Mikäli oikeudenhaltija perustellusti katsoo, että aineisto loukkaa kolmannen osapuolen edellä tarkoitettuja oikeuksia, se voidaan poistaa palvelusta.

11.  Vahingonkorvausvelvollisuus

Sopijapuoli vastaa aiheuttamistaan vahingoista. Oikeuksien hankkija vastaa lisäksi luotetun keskuksen aiheuttamista vahingoista. Vastuu vahingoista rajoittuu välittömiin kuluihin ja vahinkoihin, joita toiselle sopijapuolelle aiheutuu. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka ovat syntyneet törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta oikeudenloukkauksesta.

12.  Sopimuksen voimaantulo, päättyminen ja päättymisen oikeusvaikutukset

12.1	Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja on voimassa, kunnes sopijapuolet ovat täyttäneet kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteensa, jollei sopimus purkaudu aikaisemmin tämän sopimuksen kohdan 13 mukaisesti.

12.2	Seuraavat sopimuksen määräykset jäävät täysimääräisesti voimaan sopimuksen päättymisen jälkeen:

Kohta 6. (Ylläpito ja päivitykset)
Kohta 7. (Aineiston tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet)
Kohta 10. (Oikeudelliset vastuut)
Kohta 17. (Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen)

sekä lisäksi kaikki muut sopimuskohdat, jotka on selvästi tarkoitettu jäämään voimaan sopimuksen kohteena olevan aineiston jakelun toteuttamiseksi.


13.  Sopimuksen purkaminen

13.1	Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen päättymään kirjallista purkuilmoitusta seuraavin välittömin vaikutuksin, mikäli toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta eikä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen sopijapuolen kirjallisesta huomautuksesta korjaa rikkomustaan.

13.2 Purkamisen vaikutukset

Jos sopimus purkautuu oikeudenhaltijan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, on oikeuksien hankkijalla oikeus käyttää tässä sopimuksessa määriteltyjä käyttöoikeuksia myös purkautumisen jälkeen.

Jos sopimus purkautuu oikeuksien hankkijan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, on oikeuksien hankkijan lopetettava aineiston käyttö ja palautettava tai tuhottava hallussaan oleva aineisto.

14.  Sopimuksen liitteet

14.1	Tämän sopimuksen liitteinä ovat:

Liite 1: Aineiston oikeudenhaltija, yksilöinti, määritykset ja viittauskäytäntö
Liite 2: Sopimuksessa valitut lisenssit
Liite 3: Kolmansien tahojen lisensoimat aineistot
Liite 4: Muut mahdolliset liitteet kuten loppukäyttäjän esimerkkilisenssi

14.2	Mikäli tämän sopimuksen sopimusteksti ja liitteet ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti sopimustekstiä. Mikäli sopimusliitteet ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan liitteitä numerojärjestyksessä.

15. Sopimus ja sen muuttaminen

15.1	Tämä sopimus korvaa ja syrjäyttää kaikki sopijapuolten väliset aikaisemmat suulliset ja kirjalliset sopimukset tai ehdot sopimuksen kohteesta.

15.2	Sopijapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti. Muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti allekirjoittaneet.

15.3.	Jos tämän sopimuksen osa on jossakin lainsäädännössä lainvastainen, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton tai muuttuu sellaiseksi, muut osat jäävät voimaan eikä tämä vaikuta sopimuksen pätevyyteen muissa lainsäädännöissä.
16. Yhteyshenkilöt, ilmoitukset ja tiedonannot

16.1	Oikeuksien hankkijan yhteyshenkilö on Imre Bartis, fin-clarin@helsinki.fi ja yhteystiedot ovat FIN-CLARIN, humanistinen tiedekunta, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto.

16.2	Sopijapuolten tämän sopimuksen johdosta tekemät ilmoitukset tai tiedonannot katsotaan pätevästi tehdyiksi, kun ne on tehty kirjallisesti tai sähköpostitse liitteessä 1 ja kohdassa 16.1 ilmoitettuihin oikeudenhaltijan ja oikeuksien hankkijan osoitteisiin.

16.3	Sopijapuolet voivat muuttaa tässä ilmoitettuja yhteyshenkilöitään tai yhteystietojaan tekemällä sitä koskevan ilmoituksen toiselle sopijapuolelle.

17.  Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sopijapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa.

18.  Sopimuskappaleet

Tämä sopimus on laadittu kahtena samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.


19.  Paikka, aika ja allekirjoitukset


Oikeudenhaltija:		


_____________________, _______________ kuun ______ päivänä 20<XX>




___________________________

	<nimen selvennys>


Helsingin yliopisto:


_____________________, _______________ kuun ______ päivänä 20<XX>




____________________________



