Juni 2019

OPHAVSRET OG BRUG AF MATERIALE
LYNGBJERG/STRESSBAROMETER®
Alt materiale tilhører Lyngbjerg og er beskyttet af lov om ophavsret og/eller lov om
varemærkebeskyttelse.
MATERIALET TILHØRER:
Lyngbjerg v. Lis Lyngbjerg
CVR: 27169201
Trelleborggade 6 st.th.
2150 Nordhavn
Telefon: 20 92 50 20
Mail: lis@lyngbjerg.dk
www.lyngbjerg.dk

REGLERNE ER:
•

Alt materiale, trykt og/eller online materiale, for eksempel varemærket
Stressbarometer®, indhold i bøger, i artikler, materiale på Lyngbjergs
hjemmesider, undervisningsmateriale etc., tilhører Lyngbjerg.

•

Materialet stilles kun til rådighed for visning/læsning til læseren eller de
personer, der har købt eller fået materialet efter aftale.

•

Intet indhold, helt eller delvist, må kopieres eller videreformidles uden skriftlig
tilladelse, lige som det ikke er tilladt at bruge Stressbarometer® i tekster på print
eller digitalt.
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•

Man må tage en kopi af materiale på papir/printe til privat brug. Det gælder kun
for fysiske personer. En virksomhed eller organisation må altså ikke kopiere til
medarbejdere, kunder, bruge materialet i præsentationer/på hjemmesider eller
lignende.

•

En enkelt undtagelse er, hvis man citerer, i så fald skal det være enkelte
sætninger med tydelig kildeangivelse. Det er god citatskik at linke til forsiden af
Lyngbjergs eller Stressbarometer®s hjemmeside og til det konkrete materiale,
hvis du citerer i mail, blog, hjemmeside eller lignende.

•

Det er ikke tilladt uden skriftlig aftale at kopiere, genudsende, uploade, sende,
overføre eller på anden vis distribuere materiale, herunder tekst, billeder, lyd
eller video til kommercielle eller offentlige formål.

•

Gentagen og systematisk brug af dybe links og/eller RSS Feeds til kommercielle
formål må kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Lyngbjerg.

OVERTRÆDELSE MEDFØRER:
•

Krav om at fjerne materialet, der er kopieret, straks.

•

Faktura for brug af materialet, tillagt et beløb for uberettiget brug og eventuelt
et beløb for brug af materialet i en krænkende sammenhæng, for eksempel
reklame for egen virksomhed eller i religiøse eller politiske sammenhænge.

•

Hvis materialet ikke fjernes og faktura betales, overgår sagen til advokat.
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