Mellan (INFOGA FÖRETAGETS REGISTRERADE NAMN), med organisationsnummer
(INFOGA REGISTRERINGSNUMMER), nedan kallat "Uppdragsgivaren" och å andra sidan
(INFOGA FÖRETAGETS REGISTRERADE NAMN), med organisationsnummer (INFOGA
REGISTRERINGSNUMMER), nedan kallat "Bolaget" ingås härmed följande

RAMAVTAL OM UPPHOVSRÄTT FÖR FRILANSUPPDRAG

§1

Bakgrund

Uppdragsgivaren är ett massmedieföretag som tillhandahåller redaktionellt material via olika
mediekanaler.
För att undvika framtida diskussioner och tvister rörande omfattningen av Uppdragsgivarens
upphovsrättsliga förfoganderätt har parterna träffat detta ramavtal rörande den
upphovsrättsliga förfoganderätten till det redaktionella material som Bolaget såsom
självständig uppdragstagare kan komma att framställa för Uppdragsgivaren i framtiden.
§2

Upplåtelse

Bolaget upplåter härmed till Uppdragsgivaren rätten att fritt och utan begränsning, själv eller
genom tredje man, upphovsrättsligt förfoga över allt material, inklusive men inte begränsat till
texter, bilder, grafik, teckningar och alla andra resultat som uppstår vid de uppdrag som
Bolaget kan komma att utföra åt Uppdragsgivaren i framtiden ("Materialet") under (INFOGA
TIDSPERIOD OCH EV. GEOGRAFISK AVGRÄNSNING (exempelvis hela den
upphovsrättsliga skyddstiden/ annan begränsad tidsperiod……… utan begränsning i
territorium annan geografisk avgränsning …………..) genom att:
fritt framställa exemplar, lagra, sprida och/eller överföra hela eller delar av Materialet
till allmänheten i samtliga av Uppdragsgivarens publikationer och mediekanaler
och/eller via annan från tid till annan av Uppdragsgivaren använd
publikation/mediekanal. Vad som anges i det föregående omfattar exempelvis rätten
att mot eller utan betalning framställa exemplar, lagra och/eller överföra hela eller
delar av Materialet till allmänheten via Uppdragsgivarens webbplats/er eller annan
från tid till annan av Uppdragsgivaren använt domännamn, samt likaledes en rätt att
distribuera Materialet även på annat sätt via Internet och/eller via samtliga nu och i
framtiden av Uppdragsgivaren använda mediebärare/mediekanaler. Hela eller delar
av Materialet får vid behov fritt återpubliceras och på annat sätt återanvändas flera
gånger,
bereda andra än Uppdragsgivarens egna medarbetare möjlighet att mot eller utan
betalning ta del av Materialet via Uppdragsgivarens arkiv oavsett på vilket sätt detta
sker,
mot eller utan betalning framställa exemplar, lagra och/eller överföra till
allmänheten, hela eller delar av Materialet via databaser tillgängliga via internet

oavsett om den administreras och kontrolleras av Uppdragsgivaren själv eller
annan.
……….. ….. (annan användning)
Bolaget får inte utan Uppdragsgivarens skriftliga godkännande själv upphovsrättsligt förfoga
över eller upplåta Materialet till tredje man för nyttjande i;
………….
………….
Begränsningen enligt föregående stycke gäller endast under en
(INFOGA TIDSPERIOD) från dagen för den första placeringen av Materialet.

period

om

Uppdragsgivaren äger rätt att, med beaktande av upphovsmannens ideella rätt, fritt ändra
och redaktionellt bearbeta materialet.
Uppdragsgivaren har ingen skyldighet att nyttja Materialet. Inga rättigheter ska gå tillbaka till
Bolaget om Uppdragsgivaren väljer att inte nyttja Materialet.
§3

Ideell rätt

Materialet får inte utnyttjas i strid mot upphovsmannens ideella rätt enligt 3 § lag (1960:729)
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
§4

Ersättning

Ersättningen samt övriga villkor för uppdraget/uppdragen regleras/har reglerats i separat
överenskommelse mellan parterna. Den ersättning Uppdragsgivaren och Bolaget enats om
vid respektive uppdrag innefattar full och slutlig ersättning för samtliga rättigheter som
upplåts genom detta avtal.
§5

Garantier

Bolaget garanterar härmed att man innehar nödvändiga rättigheter för att ensamt upplåta
rätten för Uppdragsgivaren att fritt förfoga över Materialet på sätt som framgår av detta avtal
och att sådant nyttjande inte står i strid mot annans tillkommande rättigheter. Bolaget
garanterar vidare att det är (NAMNGE AKTUELLA FRILANSARE) som är
upphovsman/upphovsmän till allt Material som omfattas av uppdrag som regleras enligt detta
avtal.
§6

Avtalets tillämpning m.m.

Detta avtal ska tillämpas på samtliga eventuellt framtida uppdrag som, på Uppdragsgivarens
beställning, kan komma att utföras av Bolaget, oavsett om parterna vid beställningen
hänvisar till detta avtal eller inte.
Detta avtal ersätter, i förekommande fall, i alla delar tidigare överenskommelse om
Uppdragsgivarens upphovsrättsliga förfoganderätt till Materialet.

§7

Ändringar

Ändringar i och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande vara skriftligen godkända av
behöriga förehädare och/eller firmatecknare för respektive part.
§8

Överlåtelse

Uppdragsgivarens rätt enligt detta avtal inklusive men inte begränsat till upplåtna rättigheter,
får fritt överlåtas i samband med en överlåtelse av verksamheten, helt eller delvis, till annan
juridisk person.
§9

Avtalstid

Detta avtal gäller tillsvidare från och med att båda parter behörigen undertecknat avtalet.
Part kan skriftligen säga upp avtalet till upphörande med iakttagande av tre (3) månaders
uppsägningstid. Avtalets upphörande påverkar dock inte Uppdragsgivarens rätt att utnyttja
det Material som Bolaget framställt för Uppdragsgivaren före avtalets upphörande.
§ 10

Tvistelösning

På detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk materiell rätt
tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol
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BEKRÄFTELSE FRÅN UPPHOVSMAN / UPPHOVSMÄN
Jag intygar härmed att Bolaget har full oinskränkt rätt att ingå detta avtal och att Bolagets
häri lämnade garantier är korrekta.
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