
                                          

 

Användarvillkor för webbplattformen Prisma Västra Götaland  

 
För dig som lägger ut material på Prisma Västra Götaland gäller:  

 Var och en är ansvarig för att det material som läggs upp på sajten är fritt att 
använda. Det vill säga att en äger upphovsrätten till materialet eller att 
upphovsrätten har upphört.  

 Att ange upphovsman till materialet - Fotografens/Författarens namn och 
Institutionens namn/Föreningens namn/Privatpersonens namn.  

 Att lägga in materialet enligt villkoren i licensen CC BY-SA 4.0. 

 Att kontrollera att nu levande personer som blir identifierbara i materialet samtycker 
till att det publiceras och om de inte gör det - ta bort materialet från sajten, enligt 
personuppgiftslagen (1998:204). 

 Inte publicera sekretessbelagda eller brottsliga uppgifter – till exempel kränkande 
personuppgifter. 

 

För användare av material på Prisma Västra Götaland gäller:  

 Innehållet på Prisma får användas fritt förutsatt att upphovsman anges - skriv då 

Källa: Fotografens/Författarens namn och Institutionens namn/Föreningens 

namn/Privatpersonens namn. Innehållet ligger under licensen CC BY-SA 4.0 och får 

därför användas under dessa licensregler. 

 

Prisma Västra Götalands redaktion: 

 Granskar material enligt ovanstående och gör en redaktionell bedömning av innehåll 
som publiceras på webbplatsen. 

*Creative Commons licens Erkännande - dela lika CC BY-SA 4.0 låter andra remixa, ändra och bygga på ditt verk, 
även för kommersiella syfte, så länge de erkänner dig som upphovsman och licensierar sina nya skapelser på 
identiska villkor. Den här licensen jämförs ofta med "copyleft" i licenser för fri programvara och öppen källkod. 
Alla nya verk som baseras på ditt verk kommer att ha samma licens så alla bearbetningar kommer också att 
tillåta kommersiell användning. Läs hela avtalstexten här. 

 
Västarvet, som äger webbplatsen www.prismavg.se, är en regional myndighet som lyder under de lagar och 
regler som reglerar offentlig verksamhet, däribland offentlighetsprincipen. Utgångspunkten för texten i detta 
användaravtal är de av regionstyrelsen i Västra Götaland antagna Över minnesmuren – upphovsrättsliga 
riktlinjer för ABM institutioner. Speciellt ABM Västra Götalands policy för digital publicering (bilaga 1 i Över 
minnesmuren)  
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