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Data för innovation

Avtal om vidareutnyttjande av data
Du uppmuntras att använda och vidareförädla Data som är tillgänglig under denna licens, Go
open, fritt och flexibelt med endast några få villkor.

Att använda data under denna licens.
Genom att använda data som specifikt gjorts tillgängligt under denna licensiering bekräftar
Du att Du accepterat nedanstående villkor.
Licensen ger dig en global, kostnadsfri, kontinuerlig icke exklusiv rätt att använda data enligt
villkoren nedan.

Du får:


Kopiera, publicera, distribuera och överföra Data.



Bearbeta och lagra Data.



Utnyttja Data kommersiellt.

När du gör något av ovanstående måste du också:


Erkänna detta avtal genom att texten ”Innehåller publik data licensierad under Go open
v1.0” och en länk till http://data.goteborg.se/goopen visats för användaren innan Data
används. Använd texten eller Go opens ikon som länk.



Försäkra dig om att du inte använder Data på sådant sätt att det uppfattas som en officiell
kommunikation från Dataleverantören eller som att Dataleverantören stöder dig eller din
användning av Data.



Säkerställa att du inte missleder andra, misskrediterar Data eller dess källa.



Uppfylla Dataleverantörens ställda krav gällande registrering och Uttag av data. Kraven får
omfatta registrering, begränsning av kapacitet vid Uttag av Data och annat i syfte att
säkerställa Anslutningens funktionalitet. Kraven får ej vara motstridiga detta avtal.

Detta är viktiga villkor för licensieringen och om du bryter dem upphör din rätt enligt detta
avtal omedelbart att gälla. Dataleverantören har då rätt att neka dig, och dina tjänster, fortsatta
Uttag av Data.
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Undantag
Denna licens omfattar inte följande:


Personuppgifter.



Data som inte publiceras enligt denna licens.



Logotyper eller symboler förutom de som ingår i detta avtals Grafiska profil.



Tredjepartsdata som Dataleverantören inte är auktoriserad att vidaredistribuera.



Data som omfattas av andra licenser, patent, varumärken eller liknande.

Ingen garanti
Data licensieras i ”befintligt skick” och Dataleverantören frånskriver sig från allt ansvar,
garanti och skyldigheter relaterat till Data och dess användande.
Dataleverantören är inte ansvarig för felaktig eller saknad Data och kan inte hållas ansvarig
för förlust, skada eller annat av någon sort orsakad av användandet av Data eller av att
tillgång till den saknas.
Dataleverantören garanterar inte en kontinuerlig tillgång till Data. Datakällor och
anslutningsmetod kan komma att förändras, läggas till eller tas bort.

Gällande lag
Detta avtal omfattas av de lagar som gäller i Sverige. Eventuell tvist om detta avtal skall
avgöras av Svensk domstol på av Dataleverantören vald ort.

Grafisk profil
När du länkar till detta avtal använder du ikonen ”Go open”.
När du länkar till en Anslutning som licensierar Data under detta avtal använder du ikonen
”Open Data Connection”.

Open Data Connection

Go open

Avtalets original
Detta avtal, ikoner och annat relaterat material publiceras på http://data.goteborg.se/goopen.
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Definitioner
I detta avtal har nedanstående ord följande betydelse:

‘Go open’
Detta avtal, vilket fritt får användas av offentliga myndigheter, kommuner och dess bolag.

‘Anslutning’
Den server eller annan utrustning där Data finns tillgänglig.

‘Data’
Den Data du genom detta avtal får tillgång till.

‘Uttag’
Data efterfrågas och hämtas från Dataleverantörens Anslutning.

‘Dataleverantör’
Personen eller organisationen som distribuerar Data enligt Go open.

‘Använda’
Att göra något med Data som Uttagits under denna licens, oavsett om det sker i ursprungliga
mediet eller någon annan form, omfattande men inte enbart distribution, kopiering,
anpassning eller modifieringar.

‘Du’
Den person, förening, företag eller annan som använder Data licensierad under Go open.

Om Go open
Go open ägs och förvaltas av Göteborgs kommun, Trafikkontorets avdelning IT(S)/Analys.
Avtalet har utvecklats för att ge aktörer möjlighet att använda offentlig verksamhets Data som
indata i egna tjänster under en gemensam öppen licens.
Myndigheter, kommuner eller bolag som har Data att erbjuda uppmuntras att använda detta
avtal så långt möjligt.
Förslag på justeringar av detta avtal skickas via mail till goopen@data.goteborg.se.
Detta avtal kan komma att revideras genom att en ny version av Go open publiceras. Du får
dock fortsätta att använda data publicerad under denna version i enighet med detta avtal om
du så önskar.
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