Algemene gebruiksvoorwaarden

>>>

Algemene gebruiksvoorwaarden

Data Archiving and Networked Services (DANS)
Postbus 93067 | 2509 AB Den Haag
Anna van Saksenlaan 51 | 2593 HW Den Haag
+31 70 349 44 50
info@dans.knaw.nl | dans.knaw.nl

>>>

Degene aan wie DANS één of meerdere bestanden van een dataset ter
beschikking stelt, hierna te noemen de “gebruiker”, verklaart zich akkoord met
de hiernavolgende algemene gebruiksvoorwaarden van DANS.

1. Bibliografische referentie bij gebruik van de data in publicaties
De gebruiker zal altijd in de door hem of haar gepubliceerde
onderzoeksresultaten, in welke vorm dan ook, waarbij gebruik is gemaakt van
digitale gegevens afkomstig uit één van de datasets van DANS, een
bibliografische referentie opnemen. Dit geldt voor datasets in alle
toegangscategorieën. Deze referentie bestaat tenminste uit:
•

•
•
•
•

De naam of namen en/of organisatie van degene(n) die de dataset
geproduceerd hebben. Dit is de informatie die in de beschrijving van de
dataset, onder het tab “Description” in EASY, in het veld “Creator” genoemd
wordt. De informatie uit dit veld wordt volledig overgenomen, behalve de
mogelijk aanwezige DAI.
Het jaar waarin de dataset geproduceerd is (Jaar uit het veld “Date created”
in de beschrijving van de dataset in EASY).
De titel van de dataset (veld “Title” in de beschrijving van de dataset in
EASY).
De naam van het archief waarin de dataset gearchiveerd is: DANS.
De persistent identifier van de dataset, voorafgegaan door
http://persistent-identifier.nl/ (veld “Persistent identifier” in de beschrijving
van de dataset in EASY).

De inhoud van deze velden in EASY dient op de volgende wijze te worden
weergegegeven: Creator (Jaar creatie uit het veld “Date created”): Title.
DANS. persistent identifier. Dit staat aangegeven in ‘Cite as’ onder het tab
“Description” in EASY.
Voor de bibliografische referentie van digitale rapporten gelden de
gebruikelijke regels voor het citeren van rapporten (zie de toelichting op deze
voorwaarden).

2. Verspreiding of openbaarmaking van de dataset
De gebruiker dient eventuele auteurs- en/of databank- en/of naburige rechten
die op de dataset rusten te eerbiedigen. Voor verspreiding of openbaarmaking
van de dataset in zijn geheel of van substantiële delen daarvan dient de
gebruiker eerst toestemming daartoe te vragen aan de rechthebbende tot de
dataset. Dit is de perso(o)n(en) en/of instelling(en) die in de beschrijving van
de dataset (tab “Description”) in EASY in het veld “Rights holder” of, indien dit
ontbreekt, in het veld “Creator”, wordt/worden genoemd. Voor datasets in de
categorie Open Access (CC0 Waiver) hoeft geen toestemming tot verspreiding
of openbaarmaking te worden gevraagd.
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3. Vermelding bij verspreiding of openbaarmaking van de data
De gebruiker dient bij verspreiding of openbaarmaking van de dataset in zijn
geheel of van substantiële delen daarvan, zoals in artikel 2 van deze
voorwaarden omschreven en met verkregen toestemming van de
rechthebbende, te allen tijde, naast de onder artikel 1 genoemde
bibliografische referentie, ook te vermelden:
• de naam van de rechthebbende tot de dataset
• dat deze rechthebbende toestemming tot deze verspreiding heeft gegeven
• dat verdere verspreiding door derden niet is toegestaan zonder
toestemming van de rechthebbende tot de dataset.

4. Publicaties
De gebruiker zal DANS de bibliografische gegevens doen toekomen van iedere
gedrukte of digitale publicatie die niet via internet beschikbaar is en waarvoor
gebruik is gemaakt van data die afkomstig zijn van één van de DANS-datasets.
Onder publicaties wordt in dit verband verstaan uitgaven met een
internationaal erkend standaard identificatienummer, zoals ISBN, ISSN of DOI.
Indien de publicatie via internet beschikbaar is, zal de gebruiker de URL
daarvan doorgeven aan DANS.

5. Bescherming persoonsgegevens
Datasets die persoonsgegevens, in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens bevatten, mogen uitsluitend ten behoeve van
wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek gebruikt worden. Voor
gebruikers van datasets met persoonsgegevens stelt DANS een werkwijze
volgens de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in
wetenschappelijk onderzoek VSNU verplicht. Ter zake van gebruik van datasets
die bijzondere persoonsgegevens bevatten, zoals o.a. gegevens omtrent
geloof, gezondheid of ras, kunnen aanvullende eisen worden gesteld. Dit
neemt niet weg dat de gebruiker altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de
verdere verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

6. Aansprakelijkheid inhoud
DANS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of bijbehorende
documentatie van de dataset. DANS is niet aansprakelijk voor inhoudelijke
fouten of voor op de gegevens gebaseerde onjuiste gevolgtrekkingen. De
gebruiker wordt wel verzocht eventuele aangetroffen onjuistheden,
onmiddellijk na ontdekking daarvan, aan DANS door te geven.
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7. Niet naleving gebruiksvoorwaarden
a. Bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden dient het gebruik van de
dataset op eerste sommatie van DANS onmiddellijk te worden gestaakt. DANS
behoudt zich het recht voor om alsdan de werkgever van de gebruiker op de
hoogte te stellen. Bij onjuist gebruik van persoonsgegevens heeft DANS het
recht ook het College Bescherming Persoonsgegevens op de hoogte stellen.
Deze maatregelen laten onverlet de bevoegdheid van DANS om bij niet of
onvoldoende naleving van deze gebruiksvoorwaarden de gebruiker zelf (in
rechte) aan te spreken.
b. De gebruiker vrijwaart DANS tegen alle aanspraken die derden jegens DANS
zouden kunnen doen gelden, welke direct of indirect verband houden met het
feit dat gebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet of niet volledig in acht
genomen heeft.

8. Zwaarwegende redenen
Indien daartoe zwaarwegende redenen, zoals inbreuk op andermans
auteursrecht of fraude, bestaan, heeft DANS het recht de gebruiker te
verbieden langer gebruik te maken van de dataset.

9. Weergeven persoonsgegevens gebruiker
De gebruiker stemt ermee in dat zijn of haar persoonsgegevens gebruikt zullen
worden voor intern DANS gebruikersonderzoek. Op het voor geregistreerde
gebruikers toegankelijke deel van de website van DANS zal kenbaar worden
gemaakt door welke gebruikers (onder vermelding van naam, organisatie en
functie) de dataset is gedownload, zulks met uitzondering van de gebruikers
die bezwaar hebben gemaakt tegen weergave van hun gegevens.

10. Toepasselijk recht
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
De bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens in deze gebruiksvoorwaarden zijn op 22 april 2009 aangemeld bij de Functionaris voor de
Gegevensbescherming van de KNAW.
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Data Archiving and Networked Services (DANS)
DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat
wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online
archiveringssysteem EASY (easy.dans.knaw.nl) en DataverseNL (dataverse.nl). Tevens biedt DANS met NARCIS
(narcis.nl) toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, publicaties en andere onderzoeksinformatie in
Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training en consultancy en doet het onderzoek naar duurzame
toegang tot digitale informatie. Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in
(inter-)nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert.
Kijk op dans.knaw.nl voor meer informatie en contactgegevens.
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