Številka (izpolni GNI):

Datum oddaje obrazca:

Datum izdaje gradiva:

VLOGA ZA IZDAJO ARHIVSKEGA GRADIVA IZ GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU IN
DOVOLJENJE ZA UPORABO
Izpolni uporabnik:

Uporabnik:

Naslov (poštni naslov, elektronska pošta in telefon):

Prosim za izdajo naslednjega gradiva:

Uporaba gradiva je namenjena za (ustrezno označi)
‐

študijske namene,

‐

poustvarjalnost,

‐

komercialni namen,*

‐

drugo: _____________________________

:

Gradivo bo namenjeno neposrednemu predvajanju, objavi ipd. (izberi):

DA

NE

Podrobnejši opis uporabe gradiva:

*Pri uporabi gradiva v komercialne namene si Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU pridržuje pravico, da izdajo gradiva zavrne. Če se gradivo izda za
uporabo v komercialne namene, se sklene pogodba, ki določa pogoje uporabe in plačilo izdaje gradiva.

Izpolni GNI:

Uporabnik je za zgoraj navedene namene prevzel naslednje kopije gradiva:

Medij zapisa:

1. Uporabnik se zavezuje, da bo gradivo uporabil v navedeni namen in da bo upošteval predpise Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).
2. Uporabniki mora pri objavah, razstavah ali reprodukcijah arhivskega gradiva citirati uporabljeno gradivo z navedbo imena
ali kratice Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU (GNI ZRC SAZU) in signature arhivskega gradiva v skladu z navodili
Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, ki jih prejme ob izdaji gradiva.
3. Uporabniki, ki so na podlagi arhivskega gradiva iz Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU objavili kakršno koli
publikacijo ali članek, so dolžni Glasbenonarodopisnemu inštitutu ZRC SAZU izročiti vsaj en izvod publikacije ali separata
članka ali sporočiti naslov spletne strani, če gre za spletno objavo.
4. Uporabnik z dovoljenjem za objavo gradiva ne pridobi nikakršne druge pravice do nadaljnjega izkoriščanja gradiva.
Izrecno je prepovedana tudi uporaba v kateri koli drugi objavi brez dovoljenja Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.
5. Pri uporabi gradiva mora uporabnik upoštevati določila Zakona o varovanju osebnih podatkov.
6. Uporabnik jamči, da se bo držal tega dogovora v vseh zadevnih avtorskopravnih in uporabnostnih določil.
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU kot nosilec avtorskopravnih oziroma uporabnostnih pravic v spornih primerih ne
sme imeti škode.
7. Materialne stroške izdaje gradiva krije uporabnik. Določeni so na podlagi Pravilnika o določitvi tarif pri uporabi arhivskega
gradiva (UL RS, št. 48/2008).
8. Ta dogovor velja brez časovne omejitve.
9. S podpisom tega dokumenta uporabnik potrjuje, da se strinja z vsemi določbami tega dogovora.
10. Vse spore v zvezi s kršenjem podpisanega dogovora rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Za Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU izdal:

Uporabnik:

Odobril predstojnik inštituta:

