Vilkår og betingelser
Andelsboligforeningen Halvtolv (halvtolv.dk) har rettighederne til alt materiale på
hjemmesiden.
Indehaver og adresse for A/B Halvtolv er Halvtolv 1, 1436 København K.
Som udgangspunktpunkt henvises til Loven om Ophavsretten (også kaldet copyrightloven).
Alt materiale på A/B Halvtolvs hjemmeside (halvtolv.dk) er beskyttet af copyright med
mindre andet tydeligt er angivet. A/B Halvtolv er indehaver af rettighederne til at gengive
og formidle alt materiale på hjemmesiden, men ikke nødvendigvis indehaver af rettigheder
til at formidle gengivelses- og distributionsrettigheden videre.
Alle der bidrager til halvtolv.dk med tekster, billeder, tegninger, fotos, film, programmer
mv. skal selv have rettigheder til det indsendte materiale og overgiver halvtolv.dk
rettigheden til at gengive og anvende materialet med mindre andet er aftalt eller specificeret
i uopfordret tilsendt materiale. Bidragsyder beholder selv den eksklusive copyright til at
videregive eller videresælge bidraget (i jura kaldet værket) med mindre andet er aftalt.
Indsendt materiale, der helt eller delvis frit kan bruges ifølge fx Creative Commons Licens,
skal ledsages af beskrivelser, der gør opmærksom på under hvilke betingelser halvtolv.dk
kan anvende materialet.
Bidragsydere inkluderer f.eks. valgte frivillige redaktionsmedlemmer, beboere og andre, der
sender tekst og billede til bladet via e-mail, hjemmesiden.
Når halvtolv.dk overdrages ret til brug gælder det alle halvtolv.dk’s medier: på internettet, i
mails og andre nuværende og kommende medier med mindre andet skriftligt er aftalt
mellem begge parter. Halvtolv.dk’s brug omfatter kun brug i forbindelse med ikkekommercielt beboermedie og evt. reklame herfor.
Halvtolv.dk’s brug indbefatter også, at andre tætte, ikke-kommercielle samarbejdspartnere
uden vederlag kan anvende delvis eller fuld gengivelse af tekst et begrænset antal gange.

Hvis du er beboer og indsender materiale, som ikke må gengives andre steder, skal du aktivt
gøre opmærksomt på dette.

Halvtolv.dk har ret til at gengive bidrag
Enhver der indsender materiale til halvtolv.dk overdrager halvtolv.dk ret til uhonoreret at
publicere det indsendte – også i redigerede udgaver med mindre der forud foreligger en
skriftlig aftale. Undtaget er også, hvis indsenderen ikke selv ejer rettighederne til det
indsendte.
Materialet inkluderer tekst, fotos, tegninger, lyd, billeder m.v. uanset medie (f.eks.
papir/internet og i kopi/gengivelse på evt. andet medie)

Citater
Halvtolv.dk må gerne citeres med kildeangivelse jf. loven om Ophavsret.

Forbehold
Halvtolv.dk kan ikke holdes ansvarlig for alt indhold på de lukkede dele af hjemmesiden, fx
forum. Webmaster, blogmaster, ansvarshavende redaktør, blogredaktionen, debatredaktør
og halvtolv.dk’s redaktion følger løbende indlæg og kommentarer. I videst omfang fjernes
upassende tekster, så snart de opdages.

Tip

Brug en god tone når du skriver. Overvej dine sætninger og forestil dig f.eks. at det var
noget du har lyst til at se dig selv sige på tv i en nyhedsudsendelse. Du må gerne være kritisk
og skarp. Og du må gerne give følelserne frie tøjler så længe det ikke bliver alt for personligt
(injurierende) .

Vilkår for deltagelse i web-debatten, fx
forum’et
Når du deltager i debatten på halvtolv.dk’s hjemmeside ved at skrive kommentarer i fx
forum, accepterer du samtidig nedenstående retningslinjer:
Halvtolv.dk forbeholder sig til enhver tid ret til, men er ikke forpligtet til, at fjerne indlæg
fra debatterne, hvis indholdet er i strid med gældende lovgivning og/eller:
indeholder injurierende elementer
er racistiske eller har karakter af at virke racistiske
er eller har karakter af at være chikane mod andre
indeholder telefonnumre, e-mailadresser, fulde navne og adresser eller
kommercielle web-adresser
er skrevet i uacceptabelt grove vendinger
er at sammenligne med reklame, eller på anden vis har kommercielt indhold
ikke positivt bidrager til oplysning eller debatten; hjemmesidens kontekst taget i
betragtning.
Vurderer halvtolv.dk, at en brugers debatindlæg er i strid med gældende lovgivning og/eller
ovenstående retningslinjer forbeholdes ret til at udelukke brugeren fra debatten.
Ved at deltage i debatten accepterer du endvidere, at halvtolv.dk får en tidsubegrænset
brugsret til at anvende dit indlæg, i redigeret og/eller uredigeret form (læs også om
copyright længer oppe i dette dokument).

Halvtolv.dk’s web-redaktion forbeholder sig ret til (men er ikke forpligtet til) at
korrekturrette i kommentarer (f.eks. rette stavefejl).
Indlæg og artikelsider i fx. Forum’et kan muligvis have en vis ”levetid”. Derfor er det
muligvis ikke muligt at kommentere “gamle” indlæg og artikler.
Endvidere kan Skræppebladet vælge at standse adgangen til at skrive indlæg til en side
f.eks. pga. spam/hacker-angreb eller pga. særlige journalistiske overvejelser.
Opdager du upassende kommentarer, spam eller lignende, som du mener ikke hører til på
hjemmesiden, så skriv til webmaster@halvtolv.dk. Så vil vi sandsynligvis fjerne
kommentaren.
Hvis du har oplevet at få en kommentar fjernet så skriv til samme adresse, hvis du tror det
er en fejl.

