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Kontraktspartners

Detta obegränsade tillstånd för skapade verk (hädanefter kallat ”Kontraktet”) är ett kontrakt mellan Intellectual Reserve, Inc. (”IRI”) och
Ägaren eller ombudet (”Ägaren”)
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Telefonnummer med riktnummer

Villkor

Under övervägande av de gemensamma löften och överenskommelser som nämns nedan, och för andra goda och värdefulla
hänsynstaganden, kommer Ägaren och IRI härmed överens om följande:
1. Parterna överenskommer om att Ägaren nu äger och ska

fortsätta äga upphovsrätten till det/de skapade verket/verken
som beskrivs ovan (hädanefter åsyftat som ”Verket”), vilket Verk
beviljas tillstånd enligt detta dokument, och vilken därför fritt kan
begagna sig av Verket. Ägaren samtycker emellertid till att
Ägarens aktiviteter inte ska inkräkta på IRI:s nuvarande och
framtida bruk enligt detta kontrakt.

2. Under hela tiden för det lagliga skydd som beviljats Ägaren
enligt tillämplig lag, ger härmed Ägaren oåterkalleligt till IRI i hela
världen utan tidsbegränsning (a) den obegränsade rättigheten
och tillståndet att fritt och oinskränkt använda Verket, inklusive,
utan begränsning, rättigheten att producera, reproducera,
anbringa, anpassa, förbereda verk baserade på, distribuera,
hyra ut, låna ut, framföra, visa, sända i media, förmedla till

allmänheten och på annat sätt begagna sig av Verket, antingen i
sin helhet eller delvis, i alla och enskilda media och språk, i
obegränsat antal, och med varje hjälpmedel nu känt eller
hädanefter uppfunnet; (b) rättigheten att fritt förändra, korrigera,
redigera, modifiera eller anpassa Verket och/eller införliva Verket i
andra verk och göra sådana ändringar däri och ha sådana
användningsområden och arrangemang som IRI enligt sitt eget
omdöme kan anse behövligt eller önskvärt; och (c) rättigheten
att fritt ge tillståndet vidare till andra att göra något eller allt av
det föregående. På begäran och utan ytterligare ersättning ska
Ägaren, på IRI:s bekostnad, vidta alla rimliga åtgärder som
behövs för att IRI ska kunna förbättra och uppteckna sina
rättigheter enligt detta dokument. Oavsett varje annan
bestämmelse i detta Kontrakt ska IRI inte ha någon faktisk
skyldighet att använda sig av Verket eller någon del därav.
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3. Som full ersättning för de rättigheter som överförs till IRI enligt
detta Kontrakt, godtar IRI att betala Ägaren den
engångsersättning för tillståndet som specificeras ovan. Ägaren
godtar att ingen ytterligare ersättning tillkommer Ägaren enligt
detta Kontrakt.

4. I den fulla utsträckning som lagen medger, avsäger sig härmed
Ägaren, för alltid och i hela världen, alla så kallade ”moraliska
rättigheter” som nu eller hädanefter erkänns med avseende på
Verket och varje del därav för alla kända eller hädanefter
befintliga användningsområden, media och/eller blanketter,
inklusive, utan begränsning, varje rättighet för Ägaren som
uppkommer enligt sektion 106A i U.S. Copyright Act (med titeln
”Rights of Certain Authors to Attribution and Integrity”). Ägaren
erkänner och godtar att IRI, som en policy, inte ger ersättning i
samband med sin användning av skapade verk. Följaktligen får
varken Ägaren eller Upphovsmannen någon ersättning vid eller i
samband med IRI:s användning av Verket.

5. Om inte Ägaren har fått skriftligt godkännande i förväg av IRI,
ska Ägaren inte utfärda eller bemyndiga publicering av någon
nyhetsartikel eller publikation som har samband med detta
Kontrakt eller IRI. Varken Ägaren eller någon tredje part som
styrs eller har tillstånd av eller på annat sätt har anknytning till
Ägaren (hädanefter kallad ”Tredje part”) ska uppge eller antyda
något godkännande, stöd eller bekräftelse av IRI beträffande
Verket eller Ägaren eller Ägarens verksamhet, inte heller ska
Ägaren eller någon Tredje part tillåta något uttalande eller någon
slutsats av sådant godkännande, stöd eller bekräftelse att
kvarstå, oavsett om sådant godkännande, stöd eller bekräftelse
har uttalats av eller antyds komma från IRI eller från IRI:s
användning eller licensiering av Verket.

6. Ägaren försäkrar och garanterar för IRI att Ägaren är den verkliga
och legala ägaren till de rättigheter som överförs till IRI enligt
detta dokument, att Ägaren är fri att ingå detta Kontrakt och att

Ägarens handlingar enligt detta dokument inte strider emot
något annat avtal eller överenskommelse där Ägaren kan vara
en part. Ägaren försäkrar och garanterar vidare att Verket är fritt
från alla slags anspråk eller inteckningar och inkräktar inte på
någon tredje parts rättigheter. I händelse av att några anspråk
görs av tredje part, samtycker Ägaren till att försvara och
gottgöra IRI och hålla IRI fri från alla kostnader, utgifter och/eller
förluster, inklusive skäliga advokatarvoden och
advokatkostnader, åsamkade som följd av ett kontraktsbrott av
Ägaren beträffande någon uppgift eller försäkran som getts i
detta Kontrakt.

7. Ägaren erkänner och godtar att i händelse av något
kontraktsbrott eller föregivet kontraktsbrott av IRI beträffande
någon av dess förpliktelser mot Ägaren, ska Ägaren vara
begränsad till Ägarens kompensation enligt lag för skador och
ska inte vara berättigad till att avbryta eller upphäva detta
kontrakt, att söka rimligt eller ålagt understöd, eller att förbjuda,
hindra eller på annat sätt störa produktionen, marknadsföringen,
distributionen, visningen, framförandet, reproduktionen,
användandet eller annat utnyttjande av Verket eller någon del
därav. Kontraktet ska vara bindande för och tillämpas till
parternas fördel, deras efterträdare, arvingar, befullmäktigade
och lagliga representanter, och ska styras av och uttolkas enligt
staten Utahs lagar, med undantag av principer om lagtvister. Om
någon tvist uppstår på grund av eller i samband med Kontraktet,
eller om endera av parterna tror att den andra parten har brutit
Kontraktet, ska parterna göra sitt bästa för att bilägga sådan tvist
genom korrespondens, samråd och andra förlikningsåtgärder.
Om parterna inte kan lösa sin tvist på detta sätt, godtar båda
parterna staten Utahs domstolars domsrätt beträffande varje
åtgärd som förordnas i enlighet med detta Kontrakt.

Kontraktet är inte giltigt förrän det undertecknats av en
tjänsteman inom Intellectual Reserve, Inc.
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