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Regler for omgang med lydoptagelser og andet materiale fra 

Sprogforandringscentret 

 

25 OKTOBER 2018 

Regler for omgang med lydoptagelser og andet materiale fra 

Sprogforandringscentret 

 

 

1. Alt materiale indsamlet for Sprogforandringscentret er centrets 

ejendom. Centret har copyrighten og alle rettigheder efter 

ophavsretten. 

2. Lydfiler udskrives på KUA. Filer må ikke kopieres til egne 

computere men skal altid gemmes på centrets. Ansatte kan dog 

træffe aftale om hjemmearbejde på filer med centerledelsen. I 

dette tilfælde angiver man, hvilken fil der er tale om, og hvor 

længe man vil have den til rådighed hjemme. Filer, som ikke 

endnu er godkendt, må under ingen omstændigheder indgå i 

hjemmearbejdsaftaler.  

3. Ingen oplysninger, som stammer fra lydoptagelser, gamle såvel 

som nye, dag- og logbøger eller registreringsark, må nævnes 

eller benyttes uden til forsknings- eller videnskabelig 

undervisningsformål og da kun på centret/faget jf. dog nedenfor 

om folkelige foredrag. 

4. Alle indsamlinger sker under fuld iagttagelse af princippet om 

informeret samtykke, dvs. at informanter, i forbindelse med 

optagelse, skal give deres fulde tilladelse til at materialet 

udnyttes til forskningsformål og videnskabelig undervisning 

herunder folkelig formidling. Et nej respekteres. 

5. Det informanterne bedes om at samtykke i, er at stille 

lydoptagelsen til rådighed for forskning og videnskabelig 

undervisning, herunder folkelig formidling, under den 

forudsætning at de aldrig vil kunne identificeres, med mindre de 

siden udtrykkeligt giver tilladelse hertil. 

6. Hvis materiale skal offentliggøres på skrift i forbindelse med 

folkelige foredrag, videnskabelig undervisning, 

forskningsarbejder eller studenteropgaver, skal der ske en sådan 

anonymisering i udskriften, at det under alle omstændigheder er 

umuligt at identificere de oprindelige informanter. 
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7. Hvis der skal offentliggørelse til andre formål hvor lydsiden er 

påkrævet – f.eks. almen oplysning på nettet, afspilning i radio 

eller tv eller lydfiler som materiale til lærebøger, skal der på ny 

indhentes tilladelse fra informanten. 

8. Sker offentliggørelse i form af lydfiler, skal der dels indhentes ny 

tilladelse hertil jf. ovenfor nr. 7, dels skal der ske anonymisering 

af alle sted- og personnavne, der indgår i den offentliggjorte 

lydfil. 

 

Jeg erklærer mig indforstået med, at ovenstående er at anse for 

forudsætninger for anvendelse af Sprogforandringscentrets data. For 

ansatte på Sprogforandringscentret vil overtrædelse af disse regler 

medføre øjeblikkelig bortvisning. 'For gæster på centret vil det betyde 

øjeblikkeligt ophør af samarbejde og blokering af muligheder for siden at 

blive gæst på centret. 

 

 

DATO: 

 

 

UNDERSKRIFT:___________________________________ 

 

Cpr.nr.:_________________________________________                                                                      

 

 

 

 

 


