Oslo, 14.08.2020

VILKÅR FOR BESTILLING BILDER
1. BESTILLING
a) Bildefiler kan lastes ned avgiftsfritt fra Nasjonalmuseets nettside.
b) Hvis det ønskes en bildefil i en høyere oppløsning enn det som ligger på
våre nettsider eller kunstverket ikke er fotografert, så kan dette bestilles.
Det vil da påløpe en avgift for utsendelse av bildefil eller kostnader for
fotograferingen.
c) Bestilling må da gjøres skriftlig via vårt bestillingsskjema på museets
nettside: www.nasjonalmuseet.no/omnasjonalmuseet/samlingsforvaltning/samlingsforvaltning---foto/bildebyra/
d) Ved bestilling oppgis bildematerialets bruksområde og avgift betales i henhold til prisliste.
e) Bestiller er ansvarlig for at vilkårene overholdes.
f) Leveringstid på bilder som er digitalisert er normalt en til to virkedager etter at kunden har godkjent
kontrakt. Ved fotografering av verk som ikke er fotografer vil leveringstid være ca. 14 dager.
g) Avtale om rabatt der bestiller og Nasjonalmuseet samarbeider om utgivelse, kan inngås.
h) Dersom utsnitt benyttes av opphavrettslige beskyttede verk, skal dette opplyses om i billedteksten.
2. PUBLISERINGSTILLATELSE
a) Kunstverkene kan være beskyttet av opphavsrett og brukeren er selv ansvarlig for å innhente de
nødvendige tillatelser fra opphavsmannen og andre rettighetshavere. For spørsmål og evt. tillatelse
kontakt BONO, epost: bono@bono.no
b) Ved publisering skal opphavsmannens, fotografens og Nasjonalmuseets navn, samt verkets tittel
angis i henhold til tekst vedlagt fotomateriell. Eksempel på kreditering: Kari Normann, Uten tittel, ©
BONO/Kari Normann, Foto: Ola Normann/Nasjonalmuseet
3. CC-lisensiering
Nasjonalmuseet har innført CC BY-lisens (Navngivelse) på kunstverk som har falt i det fri. Dette betyr at alle
bilder som er merket med denne lisensen fritt kan lastes ned fra nasjonalmuseet.no/samlingen/ i den
oppløsning som til enhver tid ligger ute. For verk som ikke er falt det fri og har opphavsrettslig beskyttelse, se
punkt 2.
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Donate Now

Help us build a vibrant, collaborative global commons

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

norsk
norsk

Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)
Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten. Ansvarsfraskrivelse.

Du har lov til:
Dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst
medium eller format
Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet
til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse
lisensvilkårene.

When you share, everyone wins.
$50

$

Amount

På følgende vilkår:

Navngivelse — Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og

Donate Now

indikere om endringer er blitt gjort. Du kan kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men
uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.
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Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller
teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser:
Du trenger ikke å rette deg etter lisensen for de deler av materialet som er falt i det fri eller der
bruken er tillatt av etter lånereglene i åndsverkloven eller annen gjeldende rett.
Ingen garantier er gitt. Lisensen gir deg ikke nødvendigvis alle de tillatelser som er nødvendig for
din tiltenkte bruk. For eksempel kan andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle
rettigheter, sette begrensninger på hvordan du kan bruke materialet.

Lær mer om CC-lisensiering, eller bruk lisensen for ditt eget materiale.
Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:
Bahasa Indonesia

Bahasa Malaysia

Castellano (España)

Català Dansk Deutsch English Español Esperanto Euskara français

Galego hrvatski Italiano Latviski Lietuvių Magyar Nederlands norsk polski Português Português (BR) română Slovenščina srpski
(latinica) suomeksi svenska Türkçe Íslenska čeština Ελληνικά Беларуская русский українська  العربية پارسیবাংলা 中文 日本語 華語
(台灣) 한국어
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