Toelichting op de
licentieovereenkomst van DANS

>>>

Het onderstaande is een toelichting op de licentie-overeenkomst die altijd wordt
afgesloten met DANS wanneer een dataset in EASY wordt gedeponeerd. Door aan te
geven accoord te zijn geeft u, als depotgever, aan in te stemmen met de bepalingen van
de licentie-overeenkomst die u afsluit met DANS als depotnemer.
Deze overeenkomst bevat de wederzijdse rechten en plichten die zowel u als DANS op
zich nemen met betrekking tot de opslag en het gebruik van de dataset . De belangrijkste
punten zijn:


U verleent DANS een niet -exclusieve licentie om uw dataset te bewaren en ter
beschikking te stellen volgens de door u aangegeven toegangscategorie.



U verklaart dat u de rechthebbende tot de dataset bent en/of met toestemming
van de mede-rechthebbenden handelt.

Wie de rechthebbende tot de dataset is, welke toegangscategorieën er zijn en wat
gebruikers met uw data mogen wordt hieronder toegelicht. Vervolgens worden alle
artikelen van de overeenkomst afzonderlijk toegelicht

Rechthebbende tot de dataset
Aan het begin van de overeenkomst treft u de gegevens van de depotgever, zoals u die
bij de registratie voor EASY heeft opgegeven. Van belang is daarbij dat de licentie-overeenkomst met DANS wordt aangegaan door de rechthebbende (persoon of organisatie)
tot de dataset.
Wie is de rechthebbende tot de dataset?
Een dataset (een databank in juridische termen) kan auteursrechtelijk beschermd zijn.
Dit is het geval wanneer op de dataset, of delen daarvan, auteursrechten berusten, ofwel
van uzelf ofwel omdat er teksten of afbeeldingen in zijn opgenomen die van anderen zijn.
Het gaat daarbij om de inhoud van de dataset . In dit geval is de rechthebbende degene
"naar wiens ontwerp en onder wiens leiding en toezicht het werk tot stand is gebracht".
Op de gegevens hoeven echter geen auteursrechten (meer) te berusten. Dat is
bijvoorbeeld meestal het geval bij overheidsgegevens. Als een dataset niet
auteursrechtelijk is beschermd, kan deze nog wel onder de reikwijdte van de
Databankenwet vallen. Dit zal het geval zijn wanneer een dataset een originele creatie is
met gegevens die door de onderzoeker zo geordend en/of gecombineerd en/of bewerkt
zijn dat er sprake is geweest van een "substantiële investering" in tijd, geld of
menskracht. De rechthebbende is dan “de producent van de databank”, namelijk degene
die het risico heeft gedragen van de voor de databank gemaakte investering.
Indien de depotgever niet de rechthebbende is tot de dataset (volgens de Auteurswet of
de Databankenwet) dient de dataset namens de rechthebbende te worden gedeponeerd
en dient de naam ingevuld te worden van de organisatie of persoon die rechthebbende is.
Indien de dataset namens een organisatie wordt gedeponeerd, dient bij Naam de
organisatie vermeld te worden, alsmede welke persoon deze organisatie
vertegenwoordigt en in welke positie. Indien u uw dataset niet namens een organisatie
maar namens uzelf deponeert dient u bij Organisatie privé in te vullen.

Keuze in toegangscategorieën van EASY
Eén van de belangrijkste onderdelen van de licentie-overeenkomst met DANS vormt de
toegangscategorie. Hiermee geeft u aan wie toegang tot uw data krijgen. Binnen een
dataset kunnen voor de diverse bestanden verschillende toegangscategorieën
aangegeven worden.
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DANS is een voorstander van de Open Access beweging. Dit houdt in dat DANS zoveel
mogelijk wil bevorderen dat onderzoeksdata en publicaties zonder enige beperking vrij
beschikbaar worden gesteld. Er kunnen echter gegronde redenen zijn waarom
onderzoeksdata niet, of niet onmiddellijk, onbeperkt toegankelijk zijn, zoals de
aanwezigheid van persoonsgegevens, tijdelijk embargo op data vanwege een op handen
zijnd proefschrift of andere publicatie, contractsverplichtingen met derde partijen, etc.
DANS biedt daarom naast Open Access ook de mogelijkheid onderzoeksdata beperkt
toegankelijk te maken (Restricted Access).
EASY biedt twee Open Access toegangscategorieën en één beperkte toegangscategorie
(Restricted Access).
De toegangscategorieën op een rij gezet:
 Open Access (CC0 Waiver)
De dataset wordt zonder enige beperking ter beschikking gesteld aan alle
gebruikers van EASY , geregistreerd of ongeregistreerd, volgens de
voorwaarden van de Creative Commons Zero Waiver.
N.B. U doet daarmee afstand van alle mogelijk op de dataset berustende
rechten. Daarbij gaat het speciaal om eventuele auteurs- en databankrechten.


Open Access for Registered Users
De dataset wordt uitsluitend aan alle geregistreerde gebruikers van EASY ter
beschikking gesteld. Bestaande eventuele auteurs- en/of databankrechten
worden geëerbiedigd. Daarnaast wordt van elke dataset bijgehouden door wie
deze gedownload wordt met uitzondering van die gebruikers die anoniem willen
blijven. Deze laatste informatie is via EASY voor iedere geregistreerde
gebruiker te raadplegen.



Restricted Access
De dataset wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan gebruikers die
daarvoor van u toestemming hebben gekregen. U krijgt per e-mail van DANS
de naam toegezonden van de persoon die toegang tot uw dataset wenst, waarna u vervolgens kunt bepalen of u deze persoon toegang wilt verlenen.
Bestaande eventuele auteurs- en/of databankrechten worden geëerbiedigd.
Voor archeologische datasets kan van een hiervan afwijkende regeling gebruik
gemaakt worden waarbij, zonder verdere raadpleging van de depotgever, de
toegang beperkt wordt tot Nederlandse archeologen.

LET OP!
U zult, als u heeft gekozen voor Restricted Access, per e-mail van DANS
verzoeken toegestuurd krijgen om uw data te mogen downloaden en
gebruiken. Deze verzoeken zullen worden toegezonden naar het door u, bij
registratie, opgegeven e-mail adres. Dit e-mail adres moet daarom zo stabiel
mogelijk zijn. Bij organisaties dient dit bij voorkeur een vast contactadres te
zijn, zoals bijvoorbeeld een help- of informatiedesk. U wordt met klem verzocht
eventuele wijzigingen in dit e-mail adres aan te geven in het registratiegedeelte van EASY.


Embargo
Welke van de toegangscategorieën u ook kiest, u heeft altijd de mogelijkheid
tot het opleggen van een tijdelijk embargo. Dit betekent dat voor een periode
van maximaal twee jaar niemand toegang krijgt tot de data. Bijvoorbeeld
omdat u in deze tijd een op de data gebaseerd artikel wilt publiceren. De
periode van twee jaar is alleen in overleg verlengbaar. Zodra het embargo is
verstreken, wordt de door u aangegeven toegangscategorie van kracht.
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Other access is een speciale categorie die alleen bestemd is voor datasets die niet via
EASY ter beschikking worden gesteld, maar wel bij DANS worden opgeslagen. Wanneer u
hiervoor kiest moet nader overleg met DANS plaatsvinden.
Wat mogen gebruikers met uw data?
Datasets waarvoor de toegangscategorie Open Access (CC0 Waiver) is gekozen kunnen
door iedereen zonder enige beperking gedownload en gebruikt worden. Datasets
waarvoor de toegangscategorieën Open Access for Registered Users of Restricted Access
zijn gekozen kunnen alleen door geregistreerde gebruikers gedownload en gebruikt
worden.
Bij registratie dient de gebruiker de Algemene Gebruiksvoorwaarden van DANS te
accepteren. Volgens deze gebruiksvoorwaarden dient de gebruiker altijd eventuele
auteurs- en/of databank en/of naburige rechten die op de dataset rusten te
eerbiedigen. Deze rechten rusten op vrijwel alle datasets, behalve bij datasets in de
categorie Open Access (CC0 Waiver) waar afstand is gedaan van alle rechten. Voor
datasets in alle andere toegangscategorieën geldt dat de data niet zonder
toestemming van de rechthebbende via Internet of andere weg verspreid mogen
worden.
Wat betekent dit laatste in de praktijk?
Wat, in het kader van wetenschappelijk onderzoek, een gebruiker altijd mag is voor
eigen gebruik een kopie van de dataset maken of daar substantiële delen uit opvragen.
Wat ook mag is in beperkte mate citeren uit de dataset, bijvoorbeeld door gegevens in
een eigen publicatie op te nemen, maar alleen in een redelijke hoeveelheid en altijd met
een bibliografische referentie (bronvermelding). Wat een gebruiker niet mag is zelf de
dataset volledig of grotendeels (her-)publiceren, met andere woorden verspreiden,
bijvoorbeeld door deze op een eigen website te zetten. Wanneer een gebruiker dit laatste
wil, dient deze daarvoor toestemming te vragen aan de rechthebbende.
Zie voor meer informatie over de soms gecompliceerde juridische situatie met betrekking
tot het gebruik van onderzoeksdata én de daarbij voorkomende uitzonderingen de door
SURF hierover geproduceerde Wegwijzer.
Wanneer de gebruiker de data op welke manier dan ook in publicaties gebruikt (“citeert”)
dient deze dit altijd met een volledige bibliografische referentie te doen, zoals
aangegeven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van DANS. Deze verplichting geldt
voor data in alle toegangscategorieën, óók bij gebruik van datasets in de categorie Open
Access (CC0 Waiver).
Naast deze bibliografische referentie dient de gebruiker, als deze toestemming heeft
gekregen van de rechthebbende om de dataset in zijn geheel of substantiële delen
daarvan te verspreiden (zoals zelf op een website te zetten etc.), 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.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
DANS vraagt van u een "niet -exclusieve licentie". Dit houdt in dat u uw dataset bij DANS
deponeert, maar daarnaast alle vrijheid houdt om uw dataset elders te deponeren en/of
toegankelijk te maken.
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U geeft DANS toestemming uw dataset via EASY ter beschikking te stellen aan de bij
DANS geregistreerde gebruikers volgens de overeengekomen toegangs categorie (zie
hiervoor). Volgens de gebruiksvoorwaarden die de gebruiker bij registratie dient te
accepteren dient deze, in het bijzonder bij verspreiding of openbaarmaking, eventuele
auteurs- en/of databankrechten die op de dataset rusten te eerbiedigen. Voor gebruik
van databestanden in de “Open Access” (CC0 Waiver) toegangscategorie is geen
gebruikersregistratie verplicht en hoeft ook geen rekening te worden gehouden met op
de dataset rustende rechten.
Artikel 2
DANS gaat er van uit dat u over de door u gedeponeerde dataset(s) mag beschikken. Dit
betekent met andere woorden dat op uw dataset of op delen daarvan niet het copyright
van anderen berust. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer zich in uw
bestand een digitale foto bevindt waarvan het copyright ergens anders berust. DANS is
niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende juridische acties of schade; u
blijft daar zelf verantwoordelijk voor. Om moeilijkheden te voorkomen verzoekt DANS u
van te voren c ontact op te nemen met eventuele rechthebbenden, wanneer u zelf niet
over het copyright beschikt van delen van uw dataset.
Artikel 3
DANS zal "naar beste vermogen" de door u gedeponeerde dataset(s) duurzaam
archiveren, dat wil zeggen voor de lange termijn leesbaar en toegankelijk houden.
Daarbij zal DANS de dataset(s) zoveel mogelijk ongewijzigd en in het oorspronkelijke
softwareformaat houden. DANS zal echter de vorm en/of de functionaliteit van de dataset
moeten wijzigen indien dat laatste, om technische of financiële redenen, niet meer kan.
Artikel 4
U blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw dataset. Dit betekent dat uw dataset
inhoudelijk voldoet aan de door u afgegeven documentatie en geen gegevens bevat die
in strijd zijn met de Nederlandse wet.
Artikel 5
Een eenmaal gedeponeerde dataset kan in principe niet meer verwijderd worden, zelfs
indien later blijkt dat uw dataset fouten bevat. Dit is vooral van belang wanneer door
anderen naar uw dataset verwezen is in een publicatie. Het is wel altijd mogelijk nieuwe,
bijgewerkte, versies van een dataset te deponeren. Alleen bij zwaarwegende redenen
kan een dataset door DANS verwijderd worden.
Artikel 6
Indien uw dataset persoonsgegevens bevat, mag deze in geen geval via de Open Access
toegangscategorieën (zie hiervoor) ter beschikking worden gesteld. Onder
persoonsgegevens wordt hier verstaan: gegevens betreffende geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke levende personen. DANS dient zich uiteraard aan de Wet
Bescherming Persoonsgegevens te houden. Indien uw dataset persoonsgegevens bevat,
wordt u daarom verzocht eerst contact met DANS op te nemen. Persoonsgegevens
mogen uitsluitend ten behoeve van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek
geraadpleegd worden. Voor gebruikers van de data stelt DANS de Gedragscode voor
gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek VSNU verplicht.
Metadata (beschrijving van de dataset) zijn altijd vrij toegankelijk. Indien zich in de
overige documentatie van uw dataset documenten bevinden die (nog) vertrouwelijk zijn,
dienen deze in de categorie Restricted Access geplaatst te worden.
Artikel 7
Van geregistreerde gebruikers wordt vereist dat zij in publicaties, waarbij gebruik is
gemaakt van uw dataset, een aantal kerngegevens met betrekking tot de dataset
vermelden (zie de algemene gebruiksvoorwaarden, artikel 1): naam van de creator, titel
van de dataset, datum van creatie, DANS als depotnemer, persistent identifier.
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Artikel 8
Na het overlijden van de depotgever, of na opheffing of beëindiging van diens
organisatie, mag DANS “al datgene doen wat zij met het oog op de realisering van haar
doelstellingen redelijkerwijze nodig acht”. Dit betekent dat DANS dan eventueel
maatregelen mag nemen om het behoud en/of gebruik van de dataset mogelijk te blijven
maken. DANS zal hier echter alleen gebruik van mogen maken als de overeenkomst niet
is opgezegd en er bij DANS ook geen rechtsopvolgers of andere (mede-)rechthebbenden
bekend zijn.
Artikel 9
DANS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan
van de dataset, uiteraard tenzij de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de
zijde van DANS.
Artikel 10
De overeenkomst gaat niet onmiddellijk bij deponering in, maar op de datum van
publicatie door DANS en geldt voor onbepaalde tijd. Indien DANS besluit de dataset niet
op te nemen in zijn data-archief is deze overeenkomst ontbonden. DANS laat, na
controle, aan de depotgever weten dat deze gepubliceerd is ofwel dat deze niet wordt
opgenomen in het data-archief. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door
middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van zes maanden.
Wijziging in de overeengekomen toegangscategorie is altijd mogelijk tijdens de looptijd
van de overeenkomst.
Daarnaast zal DANS, indien DANS ophoudt te bestaan of haar activiteiten op dataarchiveringsterrein beëindigt, trachten de bestanden bij een gelijkwaardige instelling
onder te brengen, zo mogelijk onder dezelfde condities.
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