Bruksvilkår for Behance
Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter i sin helhet versjonen av 23. juli 2013.
Disse vilkårene regulerer din bruk av Behance-nettsteder eller tjenester («Tjenester»). Du samtykker i disse
vilkårene når du bruker Tjenestene. Hvis du har inngått en annen avtale med oss vedrørende Programvaren eller
Tjenestene, styrer vilkårene i den avtalen der den kommer i konflikt med disse vilkårene. Som omhandlet
nærmere i avsnitt 2 under, beholder du alle rettigheter og eierforhold du har til innholdet som du gjør
tilgjengelig via Tjenestene.
1. Din avtale med oss.
1.1 Lovvalg. Ditt forhold er med Behance Inc., et selskap basert i USA, og du samtykker i å være bundet av
lovene i California og lovverket i USA. «Lovene» betyr enhver anvendbar lov, forskrift og retningslinje, som for
eksempel de som styrer personinformasjon, eksportkontroll, databeskyttelse, datakonfidensialitet og
Immaterielle rettigheter. «Immaterielle rettigheter» betyr opphavsrett, ideelle rettigheter, varemerke,
produktutseende, patent, bedriftshemmelighet, utilbørlig konkurranse, rett til personvern, rett til offentliggjøring
og eventuelle andre eiendomsretter. Du kan ha ekstra rettigheter etter Loven. Vi ønsker ikke å begrense disse
rettighetene i den grad det er i strid med gjeldende Lov.
1.2 Kvalifikasjon. Du kan kun bruke våre Tjenester hvis du er over 13 år og du har tillatelse etter loven til å bruke
våre Tjenester, og du har tillatelse etter loven til å inngå en bindende kontrakt.
1.3 Personvern. Personvernpolitikken på at http://www.behance.net/misc/privacy styrer all personlig
informasjon du gir til oss.
1.4 Tilgjengelighet. Sider som beskriver Tjenestene er tilgjengelige over hele verden, men det betyr ikke at alle
Tjenester eller tjenestefunksjoner er tilgjengelig i ditt land, eller at brukergenerert innhold som er tilgjengelig via
Tjenestene er lovlige i ditt land. Vi kan blokkere tilgangen til bestemte Tjenester (eller bestemte
tjenestefunksjoner eller innhold) i enkelte land. Det er ditt ansvar å påse at din bruk av Tjenestene er lovlig i
landet der du bruker dem. Tjenestene er ikke tilgjengelig på alle språk.
1.5 Disse vilkårene er innarbeidet i Bruksvilkårene til Adobe.com på http://www.adobe.com/go/terms_no. Disse
vilkårene styrer forholdet til Tjenestene hvis det er uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og
Bruksvilkårene til Adobe.com.
2. Ditt innhold.
2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet
ditt.
2.2 Lisenser til ditt innhold. Vi krever ikke eierskap til ditt innhold. Vi krever imidlertid visse lisenser av deg i
forbindelse med innholdet ditt for å bruke og aktivere Tjenestene. Når du laster opp innhold til Tjenestene våre,
gir du oss (og våre eiere og datterselskaper) en verdensomspennende lisens til å bruke, reprodusere, vise
offentlig, distribuere, endre eller lage avledete arbeider (for å kunne vise innholdet ditt bedre), fremføre offentlig
og publisere slikt innhold. Lisensen som er gitt oss er kun til drifts-, markedsførings- og promoteringsformål og
for å forbedre tjenestene vi, våre eiere og datterselskaper tilbyr. Vi vil tilskrive deg hvis vi innarbeider ditt innhold
i en tjenestefunksjon eller i kampanje- eller markedsføringsmateriell.
2.3 Deling. Vi leverer tjenester som lar deg dele innholdet ditt med andre brukere, inkludert forskjellige sosiale
medier. Andre brukere kan bruke, kopiere, endre eller dele innholdet ditt på nytt på mange forskjellige måter.
Tenk nøye over hva du velger å dele eller gjøre offentlig, da du er fullt ut ansvarlig for innholdet du deler.
2.4 Tilgangsnivå. Vår Tjeneste kan også ha funksjoner slik at du kan begrense bruksomfanget og tilgangen til
andre brukeres tilgang og bruk av ditt innhold (som å tillate at du gjør innhold tilgjengelig gjennom Creative

Commons-lisenser). Vi overvåker eller kontrollerer ikke hva andre gjør med innholdet ditt. Du er ansvarlig for å
bestemme begrensningene som er plassert på innholdet ditt og for å legge til hensiktsmessig tilgangsnivå til
innholdet ditt. Det er ditt ansvar å la andre brukere vite hvordan ditt innhold kan deles og justere innstillingen
som er knyttet til å få tilgang til eller dele ditt innhold.
2.5 Oppsigelse av lisens. Du kan annullere denne lisensen når du ønsker det ved å fjerne innholdet ditt fra
Tjenestene. Du samtykker imidlertid i at vi kan beholde og bruke kopier av ditt innhold til
sikkerhetskopieringsformål og for å undersøke formålet nevnt senere.
2.6 Tilbakemelding. Du er ikke forpliktet til å gi oss ideer, råd eller forslag («Tilbakemelding»). Hvis du
imidlertid sender Tilbakemelding til oss, gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri lisens
som er underlisensierbar og overførbar til å bruke, reprodusere, vise offentlig, distribuere, endre og fremføre
offentlig Tilbakemeldingen.
3. Bruk av Tjenestene våre.
3.1 Lisens. Hvis du overholder disse vilkårene og loven, kan du få tilgang til og bruke Tjenestene.
3.2 Våre immaterielle rettigheter. Vi (og våre lisensgivere) er den eneste eieren av alle rettigheter, titler og
interesse i Tjenestene og Programvare, samt tilhørende Immaterielle rettigheter. Vi forbeholder oss retten til alle
rettigheter som ikke er gitt i henhold til disse vilkårene. «Programvare» betyr enhver programvare som vi
leverer som del av Tjenestene, inklusive programmer for mobiltelefoner og nettbrett, programmer for
datamaskiner, innholdsfiler levert av Adobe, skript, instruksjonssett og all tilhørende dokumentasjon.
Programvaren lisensieres, den selges ikke, kun iht. til disse vilkårene.
3.3 Lagring. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer innholdet ditt regelmessig, da du, og ikke Adobe, er ansvarlig
for å (a) lagre ditt innhold, (b) opprettholde sikkerheten og personvernet til ditt innhold, eller kommunikasjon
forbundet med ditt innhold, eller (c) avsløre ditt innhold. Vi kan opprette rimelige begrensninger på bruk av
innholdet ditt, som begrensninger på filstørrelse, lagringsplass, prosesseringskapasitet og andre tekniske
begrensninger. Vi kan suspendere Tjenestene til du er innenfor kontoens begrensning for lagringsplass.
3.4 Jobblistetjenester. For å bruke Jobblistetjenesten skal man ikke legge ut oppføringer som peker til spesifikt
arbeidsinnhold eller andre muligheter som krever tilpasset og ubetalt kreativt arbeid utført av kreativt personell.
Alle slike utlegg blir fjernet uten at det blir gitt refusjon.
3.5 Brukergenerert innhold. Som du er kjent med kan vi lagre brukergenerert innhold fra våre brukere. Hvis du
bruker Tjenesten våre, kan du komme over innhold som du finner støtende eller oppskakende. Du samtykker i
at hvis innholdet, når det legges ut, oppfyller Fellesskapsretningslinjene, er det eneste du kan gjøre å slutte å se
på innholdet som du opplever som problematisk. Hvis innholdet bryter Fellesskapsretningslinjene, samtykker du
i at det eneste du kan gjøre er å informere oss ved å klikke på knappen «Report» (Rapporter) som finnes i hvert
eneste prosjekt.
4. Kontoinformasjon.
Du er ansvarlig for all aktivitet som foregår via kontoen din. Informer kundestøtte umiddelbart hvis du oppdager
uautorisert bruk av kontoen din. Du kan ikke (a) dele kontoinformasjonen din (unntatt med en autorisert
kontoadministrator) eller (b) bruke kontoen til en annen person. Din kontoadministrator kan bruke
kontoinformasjonen din.
5. Brukeratferd.
5.1 Du må ikke misbruke Tjenestene eller Programvaren. Ikke bruk Tjenestene eller Programvaren til noe
ulovlig, farlig, truende, misbrukende, krenkende, nedsettende, ærekrenkende, utuktig, spottende, obskønt,
hatefullt eller på annen måte upassende. Selv om du er fri til å promotere ditt eget Kreative arbeid på Tjenestene
våre, skal du ikke spamme andre brukere med meldinger eller prosjektkommentarer. Du må ikke phishe eller

samle andre personers informasjon uten deres samtykke. Du må ikke ramme inn Tjenestene våre eller nettstedet
vårt uten vår godkjenning. Du må ikke kopiere eller imitere deler av vårt design, layout eller utseende til
Tjenestene eller Programvaren. Du må ikke fjerne, skjule eller endre noe tekst eller informasjon i Tjenestene
eller Programvaren. Du må ikke bruke innholdet i Tjenestene til å konstruere noen form for database. Bruk
Tjenestene utelukkende til å legge ut ditt eget kreative arbeid. Du må ikke bruke Tjenestene som generell
bildearkiveringstjeneste til f.eks. bannerannonser osv. Du må ikke dele innhold, bruke Programvaren vår eller
engasjere det i aktiviteter som bryter noens Immaterielle rettigheter. Du må ikke bryte gjeldende lov. Hvis vi
finner ut at din framferd bryter disse vilkårene eller våre Fellesskapsretningslinjer, som er tilgjengelig på
http://www.behance.net/misc/community, og som er tatt inn her som referanse, kan vi fjerne innholdet ditt eller
deaktivere bruken av Tjenestene eller Programvaren når vi måtte ønske det, med eller uten melding til deg.
5.2 Imitasjon. Fordi vi alle ønsker at kreative profesjonelle skal få kredit for arbeidet de gjør, krever vi at du (og at
du aksepterer) bruker ditt virkelige navn i profilen din. Hvis vi i god tro tror at du har opprettet en konto for å
imitere en annen person, kan vi, etter egen beslutning og etter interne undersøkelser, enten overføre din konto
til personen du fremstiller deg som, eller avslutte kontoen uten at vi pådrar oss noe ansvar overfor deg.
5.3 Informer oss hvis du ser at andre misbruker Tjenestene. Vi ber om at du rapporterer problematisk
oppførsel eller innhold på Tjenestene våre ved å klikke på knappen «Report» (Rapporter) og forteller oss om
det.
6. ProSite.
6.1 ProSite er en programvare som gjør at brukerne kan lage og publisere portefølje-nettsteder, hvor de får brukt
sin portefølje med prosjekter publisert på Behance.net. ProSite-tjenesten fungerer i tandem med Behance.net og
en serie andre tjenester for at brukerne skal kunne lage, publisere og hoste sine personlige portefølje-nettsteder
på sin egen URL eller annen URL som man får fra ProSite-tjenesten.
6.2 Du må kansellere abonnementet ditt før det fornyes for å unngå å bli fakturert for abonnementsavgiften for
neste abonnementsperiode. Vi aksepterer ingen kanselleringsforespørsler via telefon, e-post eller på annen måte
enn at man logger inn på ProSite.com-kontoen for å kansellere Tjenesten. Ved kansellering vil alt innholdet ditt
bli slettet fra de primære serverne som leverer Tjenesten. Ditt innhold kan ikke gjenopprettes etter at kontoen
din er kansellert.
6.3 For oppgradering eller nedgradering i plannivå, blir kredittkortet du har oppgitt automatisk belastet med den
nye avgiften fra og med neste faktureringssyklus. Nedgradering av Tjenesten kan medføre tap av Innhold,
funksjoner eller Kontokapasitet. Det er ditt ansvar å forsikre deg om at du beholder Innholdet i kontoen før du
nedgraderer.
6.4 Hvis vi finner ut at båndbredden overskrider enten 1 GB/måned eller gjennomsnittlig båndbreddebruk, vil vi
øyeblikkelig deaktivere kontoen din eller forsinke filhostingen din til du er i stand til å redusere
båndbreddeforbruket.
6.5 Vi kan midlertidig suspendere eller ta ned ditt ProSite-nettsted hvis vi mener at uvedkommende har vært
inne på det eller angrepet det.
7. Avgifter.
Du må betale alle gjeldende skatter og tredjeparts avgift (inkludert for eksempel telefonavgifter,
telefonselskapsavgifter, ISP-avgifter, dataoverføringsavgifter, kredittkortavgifter, valutagebyrer). Vi er ikke
ansvarlige for slike avgifter. Vi kan iverksette tiltak for å få inn avgiftene du skylder oss. Du er ansvarlig for alle
omkostninger knyttet til inndriving av utgifter.

8. Undersøkelser.
8.1. Vi går ikke gjennom alt innholdet som er lastet opp til Tjenestene, men vi kan bruke tilgjengelig teknologi
eller prosesser til å søke etter bestemte typer ulovlig innhold (for eksempel barneporno) eller annet støtende
innhold eller atferd (for eksempel mønster på aktivitet som indikerer spam eller phishing, eller passord som
angir at vokseninnhold er lagt ut utenfor voksenveggen).
8.2 Vi kan få tilgang til eller avsløre informasjon om deg eller din bruk av en tjeneste, (a) hvis loven krever det
(f.eks. når vi mottar en gyldig stevning eller søkegaranti); (b) for å besvare dine forespørsler om servicestøtte;
eller (c) hvor vi, etter eget forgodtbefinnende, mener det er nødvendig å beskytte rettighetene, eiendom eller
sikkerheten til oss, våre brukere eller allmennheten.
9. Programvare.
9.1 Generell lisens. Hvis Programvaren leveres som en del av Tjenestene (bortsett fra Behance API), og som kan
bli oppdatert automatisk, og forutsatt at du overholder disse vilkårene, gir vi deg en ikke-eksklusiv lisens for å
installere og bruke Programvaren utelukkende til å bruke og få tilgang til Tjenestene på en slik måte som er
tillatt i disse vilkårene.
9.2 Beta-programvare. Hvis Programvaren er en betaversjon, er det ikke sikkert du har lov til å bruke
Programvaren til kommersielle formål eller produksjonsformål.
9.3 Behance API. Hvis Programvaren inkluderer Behance API, gir vi deg en personlig, ikke-eksklusive, ikkeunderlisensierbar lisens til å bruke Behance API utelukkende til ikke-kommersielle formål på en måte som er
tillatt i disse vilkårene, og videre underlagt følgende restriksjoner:
(a) Du må oppfylle alle krav eller restriksjoner som pålegges av eieren av innholdet for bruk av deres innhold
eller prosjekt, og som gjøres tilgjengelig gjennom Tjenestene. Du må fjerne alt slikt innhold eller prosjekt fra
applikasjonen din innen 24 timer etter at eieren av innholdet har bedt om det.
(b) Du må ha din egen personvernpolicy for din applikasjon. Denne må beskrive personvernet for dine data og
hvordan du henter inn data.
(c) Du må ikke bruke Behance API til noen applikasjon som dupliserer eller forsøker å erstatte essensielle
brukeropplevelser av Tjenesten vår.
(d) Du må ikke skjule eller tildekke din identitet eller applikasjonens identitet.
(e) Du må ikke cache eller lagre noe annet innhold enn det som er nødvendig for å drive tjenesten (men ikke
mer enn 30 dager).
(f) Du må ikke bruke Behance API til noen applikasjonsrelatert spionprogramvare, annonseprogram eller andre
ødeleggende eller illegale programmer eller kode.
(g) Du må ikke bruke Behance API på en slik måte som påvirker stabiliteten til Tjenestene våre eller andre
applikasjoner i negativ retning ved å bruke Behance API.
(h) Behance API-lisensen avsluttes automatisk hvis du bryter noen av disse vilkårene, eller hvis vi avslutter
lisensen ved å gi deg melding om dette.
9.4 Restriksjoner. Du har ikke lov til å kopiere, endre, distribuere, selge eller leie ut noen del av Tjenestene eller
Programvaren, eller på ingen måte foreta omvendt utvikling eller dekompilere Programvaren, hvis ikke loven
tillater disse restriksjonene og du har sendt oss en skriftlig forespørsel på forhånd.
10. Dine garanti- og erstatningsforpliktelser.
10.1 Garanti. Ved å laste opp innholdet ditt til Tjenestene, samtykker du i at du har: (a) alle nødvendige lisenser
og tillatelser for å bruke og dele ditt innhold og (b) nødvendige rettigheter for å gi lisensen iht. disse vilkårene.

10.2 Skadeløshet. Du vil holde oss og våre hovedselskaper, assosierte selskaper, agenter, ansatte, partnere og
lisenshavere skadesløse fra alle klager, krav, tap eller skader, inkludert rimelige advokathonorarer som oppstår
på grunn av ditt innhold, din bruk av Tjenestene eller Programvaren eller din overtredelse av disse vilkårene.
11. Vår garantifraskrivelse.
11.1 Ved å få tilgang til og bruke Tjenestene kan du bli utsatt for materiell fra andre som du kan oppfatte
støtende, uanstendig eller på andre måter upassende, og godtar å akseptere den risikoen. Meninger som
fremsettes på nettstedet vårt eller gjennom Tjenestene reflekterer ikke nødvendigvis våre meninger. Vi støtter
eller bifaller ikke noe innhold som er lagt ut av deg eller andre. Enkelte typer innhold fra andre kan være feil
merket, klassifisert eller kategorisert.
11.2 Tjenestene og Programvaren leveres «SOM DE ER». I så stor grad som tillatt ved lov, fraskriver vi oss alle
garantier, uttrykkelig eller underforstått, inkludert underforståtte garantier om ukrenkelighet, salgbarhet og
egnethet for et bestemt formål. Videre fraskriver vi oss enhver garanti for at (a) Tjenestene eller Programvaren vil
innfri dine krav eller være konstant tilgjengelige, uavbrutte, betimelige, sikre eller feilfrie; (b) resultatene som kan
oppnås gjennom bruk av Tjenestene eller Programvaren vil være effektive, nøyaktige eller pålitelige;
(c) kvaliteten på Tjenestene eller Programvaren vil innfri dine forventninger; eller at (d) feil eller defekter på
Tjenestene eller Programvaren vil bli korrigert.
12. Vår ansvarsbegrensning.
12.1 Vi er ikke ansvarlig overfor deg eller noen andre for noen spesielle, tilfeldige, indirekte, følgeskader
eller strafferettslige skader (selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader), inkludert
(a) skader som skyldes tap av bruk, data eller fortjeneste, uansett om de kan forutses eller ikke, (b) skader
basert på en teori om erstatningsansvar, inkludert brudd på kontrakten eller garantien, skjødesløshet eller
andre skadevoldende handlinger, eller (c) skader som skyldes andre krav som oppstår i forbindelse med din
bruk av eller tilgang til Tjenestene eller Programvaren. Ingenting i disse vilkårene begrenser eller utelukker
vårt ansvar for grov skjødesløshet, tilsiktet forseelse av oss eller våre ansatte, eller for død eller
personskader.
12.2 Vårt samlede ansvar i ethvert henseende som oppstår på grunn av eller relatert til disse vilkårene er
begrenset til USD 100 eller det samlede beløpet som du betalte for å få tilgang til Tjenesten og
Programvaren i løpet av en periode på tre måneder før hendelsen som ledet til at et slikt ansvar inntraff,
avhengig av hvilket beløp som er størst. Denne begrensningen gjelder selv om vi har blitt informert om
muligheten for at ansvaret overskrider beløpet og uten hensyn til eventuelt mislykket formål med begrenset
botemiddel.
12.3 Begrensningene og utelukkelsene i dette avsnitt 12 gjelder i den grad de er tillatt ved lov.
13. Oppsigelse.
13.1 Du kan når som helst slutte å bruke Tjenestene.
13.2 Vi kan legge til, endre eller fjerne funksjoner eller funksjonalitet, og vi kan suspendere eller stoppe en
Tjeneste. Vi kan når som helst også slutte å levere Tjenester til deg, eller legge til eller sette nye grenser for våre
Tjenester.
13.3 Eventuelle avgifter du har betalt før oppsigelsen refunderes ikke. Oppsigelse av din konto fritar deg ikke fra
forpliktelser til å betale eventuelle betalingsforpliktelser.
13.4 Hvis Tjenesten avsluttes eller avbrytes, vil vi gjøre alt som rimelig kan forventes for å varsle deg og gi deg
mulighet til å hente ut innholdet ditt. Hvis gruppeadministratoren din avslutter tilgangen din til en Tjeneste, vil
du ikke lenger ha tilgang til innholdet du eller andre medlemmer av gruppen har lagt ut på en delt

arbeidsgruppe eller et delt arbeidsområde. Du vil imidlertid fortsatt ha tilgang til materiell som er lagret på
kontoen din.
14. Konfliktløsning.
14.1 Jurisdiksjon. Eventuelle krav mot eller konflikter med oss må løses av en domstol i Santa Clara County,
California, USA, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. Du samtykker i å fremlegge den personlige
jurisdiksjonen til den aktuelle domstolen med det formål å prosedere en slik klage eller konflikt. Partene
anerkjenner spesielt ikke FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp.
14.2 Midlertidig forføyning. Til tross for det foregående samtykker du, ved tilfeller der din eller andres
uautoriserte tilgang til eller bruk av Tjenestene eller innholdet er i strid med disse vilkårene, i at vi har rett til å
bruke midlertidige tiltak (eller tilsvarende type presserende juridisk løsning) i alle jurisdiksjoner.
15. Meldinger.
15.1 Melding til oss. Du kan sende meldinger til oss på følgende adresse: Behance Inc., 532 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10012, USA.
15.2 Melding til deg. Vi kan varsle deg enten via e-post, vanlig post, tekstmeldinger, meldinger gjennom
Tjenestene eller på andre juridisk aksepterte måter.
16. Diverse.
16.1 Eksportkontroll. Tjenesten og Programvaren og din bruk og håndtering av Tjenesten og Programvaren, er
underlagt amerikanske og internasjonale lover, begrensninger og forskrifter som kan regulere import, eksport og
bruk av Tjenesten og Programvaren. Du samtykker i å følge alle slike lover, begrensninger og forskrifter.
16.2 Engelsk versjon. Den engelske versjonen av denne avtalen skal brukes når avtalen skal tolkes eller
analyseres.
16.3 Fraskilling. Hvis et bestemt vilkår ikke er gjennomførbart, skal ikke dette vilkåret påvirke noen andre vilkår.
16.4 Intet kravsfrafall. Vår manglende håndhevelse eller gjennomføring av disse vilkårene utgjør ikke noe
kravsfrafall av respektive avsnitt.
16.5 Ikke-overførbarhet. Du har ikke lov til å tildele eller på annen måte overføre disse vilkårene eller dine
rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene, verken i sin helhet eller delvis, uten vårt skriftlige
samtykke. Vi kan overføre våre rettigheter i henhold til disse vilkårene til en tredjepart.
17. Kunngjøring om brudd på opphavsrett.
17.1 DMCA. Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og vi forventer at dets brukere gjør det samme. Vi vil
svare på åpenbare brudd på opphavsretten i henhold til Digital Millennium Copyright Act («DMCA») i USA.
17.2 Take-Down-melding. Hvis du mener at Tjenestene lagrer innhold som bryter med dine immaterielle
rettigheter, må du informere oss om dette ved å fylle ut skjemaet du finner her. Hvis du foretrekker å sende en
skriftlig melding til vår Copyright Agent (adressen under), må denne meldingen inneholde følgende:
(a) en beskrivelse av arbeidet som omfattes av bruddet du mener er begått;
(b) nøyaktig plassering (URL) til hvor materialet som bryter rettighetene befinner seg på tjenesten;
(c) kontaktinformasjon slik at vi kan kontakte deg, som f.eks. e-postadresse, din fysiske adresse og
telefonnummer;

(d) en erklæring fra deg om at du har en god tro på at bruk av noe materiell som du beskriver i meldingen din og
på den måten klagemålet ditt er, ikke er autorisert av copyright-eieren, dens agent eller loven; og
(e) en erklæring av deg på at informasjonen i meldingen din er nøyaktig og, under ed, at du er
opphavsrettseieren eller har fullmakt til å handle på vegne av opphavsrettseieren;
(f) din signatur.
Før du fyller ut meldingen om brudd på dine immaterielle rettigheter, skal du vurdere nøye hvorvidt eller ikke
bruken av opphavsrettsmaterialet er beskyttet av «rettferdig bruk» doktrinen, og at du kan være ansvarlig for
kostnader og advokathonorarer hvis du skulle angi en melding der det ikke har vært noe overtredelse. Gjør
dette ved å forsikre deg om at du ikke har godkjent bruken av materialet (f.eks. om du har gitt en
reklamemedarbeider som har klargjort materiellet for selskapet rett til å bruke materiellet som eksempel på
arbeid vedkommende har utført). Hvis du er usikker på om en bruk av opphavsrettsmaterialet ditt utgjør et
brudd, kan du kontakte en advokat. I tillegg kan du også rådføre deg med offentlig tilgjengelig
referansemateriale som det du kan finne på det amerikanske Copyright-nettstedet (www.copyright.gov) eller på
Chilling Effects-nettstedet (www.chillingeffects.org).
17.3 Kontramelding. Hvis du tror at tilgangen til innholdet ditt var deaktivert eller fjernet av oss som et resultat
av feilaktig krenkelsesbrudd på opphavsretten, må du sende en skriftlig kontramelding til vår Copyright Agent
(kontaktinformasjon under), som inneholder alt av følgende:
(a) en beskrivelse av arbeidet som er feilaktig fjernet, sammen med ditt brukernavn og plasseringen hvor
arbeidet ligger på tjenesten vår;
(b) kontaktinformasjon slik at vi kan kontakte deg, som f.eks. e-postadresse, din fysiske adresse og
telefonnummer;
(c) en erklæring signert av deg under vitners nærvær at du i god tro har trodd at materialet ble fjernet eller
deaktivert som et resultat av en misforståelse eller feilidentifisering av materialet som ble fjernet eller deaktivert;
(d) en erklæring der du samtykker til jurisdiksjonen av den føderale distriktsdomstolen der du bor (eller til Santa
Clara County, California hvis du bor utenfor USA) og at du vil akseptere tjenesteprosessen fra den personen som
skaffet meldingen under DMCA avsnitt (c)(1)(C) eller en agent til en slik person.
Før du fyller ut en slik kontramelding, vurder nøye hvorvidt eller ikke din bruk av opphavsrettsmaterialet er
overtrådt, da du kan være ansvarlig for kostnader og advokathonorarer i tilfelle en domstol bestemmer at
kontrameldingen din gir en uriktig fremstilling og at materialet ble fjernet av en misforståelse. Hvis du er usikker
på om bruk av det gjeldende materialet utgjør et brudd, kan du kontakte en advokat. I tillegg kan du rådføre deg
med offentlig tilgjengelig referansemateriale som det du kan finne på det amerikanske Copyright-nettstedet
(www.copyright.gov) eller på Chilling Effects-nettstedet (www.chillingeffects.org).
17.4 Copyright Agent.
Postadressen til Behance Copyright Agent er:
Copyright Agent
Behance, Inc.
532 Broadway, 7th Floor.
New York, NY 10012
USA
Via e-post: copyright@behancenetwork.zendesk.com
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