Model d'autorització per Viquipèdia
i Wikimedia Commons
Hi ha dues maneres de carregar imatges d'un arxiu gràfic a Wikimedia Commons.
• fer-ho des d'un compte d'usuari registrat institucional de l'arxiu
• o bé fer una autorització via el sistema OTRS i llavors pujar les imatges des de qualsevol
compte enllaçant a l'autorització.
A continuació hi ha un model del missatge que s'hauria d'enviar a l'adreça
<info-ca@wikimedia.org> per que l'autorització fos validada pels voluntaris del sistema OTRS i
revés un codi de registre.
--Com a representant de l'arxiu [nom-de-l'arxiu] afirmo que l'esmentada institució/entitat és la titular
de drets d'autor de les fotografies/imatges que consten relacionades en l'annex adjunt i que compta
amb l'acord informat dels autors o hereus dels autors per alliberar-los.
L'arxiu accepta publicar els textos del llibre esmentat sota la llicència lliure Creative Commons
Reconeixement Compartir Igual 3.0-es fent constar en el reconeixement, d'acord amb el punt 4.c de
la llicència:
[aquí es pot posar si es vol que a més del nom de l'autor consti el nom de l'arxiu i si es vol una url a
una web]
L'arxiu admet que està concedint el dret a qualsevol per utilitzar les imatges en un producte
comercial o no comercial, i modificar-lo segons les seves necessitats.
Sóc conscient que l'arxiu com a titular i els autors de l'obra matindran els drets d'autor del seu
treball, i mantindran el dret de reconeixement d'acord amb la llicència escollida. No se se'ls
atribuiran modificacions que altres puguin fer.
L'arxiu i els autors són conscients que la llicència lliure només concerneix els drets d'autor, i queda
reservada l'opció de prendre accions contra qualsevol que utilitzi aquest treball violant altres drets
com restriccions de marca registrada, difamació, o restriccions geogràficament específiques.
Admeto que no em puc desdir d'aquest acord, i que el treball podrà guardar-se permanentment, o
no, en un projecte Wikimedia.
Data
Nom i cognoms del representant
càrrec
adreça i dades de contacte de l'arxiu
---------

