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Avgifter och villkor
Bilder som beställs från museets bildarkiv levereras som digitala bildfiler i filformaten JPEG eller
TIFF. Upplösning varierar men museets minimikrav på reproducerade fotografier är 4000 pixlar
på längsta sidan. Upplösningen på föremålsbilder ur samlingarna kan variera. Alla priser är
angivna exkl. moms.

Leveransavgift
1-5:e bilden

1100 kr/bild

6-10:e bilden

900 kr/bild

11:e bilden och därutöver

700 kr/bild

Avgiften gäller för ett användningstillfälle i max ett år för upphovsrättsligt skyddade bilder.

Leveransavgift för icke-kommersiell användning
Icke-kommersiell användning gäller exempelvis för privatpersoner, ideella och icke
vinstdrivande organisationer samt offentligt finansierade läroanstalter.

1:a bilden

200 kr

2:a bilden

150 kr

3:e bilden och därutöver

100 kr/bild

Bilden får inte göra reklam för produkter eller kommersiella tjänster, visas genom att tvinga
läsaren att först se eller lyssna till reklam eller säljas/licensieras i sig. Om något av föregående
gäller, se ordinarie leveransavgifter.

Studenter
För studenter är leveransavgiften gratis på ett begränsat antal bilder om användningen är i ickekommersiellt syfte.
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Leverans- och användarvillkor
Vid beställning ska beställarens namn, faktureringsadress, leveransadress samt organisationseller personnummer anges. Beställaren är ansvarig för att bilder hanteras, redovisas och betalas
enligt dessa villkor.
•

Upphovsrättsligt skyddade bilder får inte lagras efter användning utan uttryckligt
tillstånd från Hälsinglands museum.

•

Vid publicering av bilder ska museets samt fotografens namn alltid tydligt framgå i
anslutning till bilden. Utebliven uppgift om bildkälla och/eller licensinformation
debiteras med 100 % av aktuell avgift.
Exempel på bildtext: Foto: Hilding Mickelsson / Hälsinglands Museum (CC BY-NC)

•

Vi tar gärna emot referensexemplar av publikationer till museet för dokumentation av
hur bildsamlingen används. Vid publicering på internet, skicka gärna länkar.

•

Bilden får ej användas i syften som kan verka kränkande för avbildade personer.
Igenkännliga personer måste också enligt Lag om namn och bild (1978:800) ge sitt
samtycke till reklamanvändning. Detta ansvar vilar på den som publicerar bilden.

•

Bilder ur Hilding Mickelssons bildsamling får inte användas i reklamsyfte.

Museet hänvisar till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729, 2005:359,
2005:360, 2011:94) samt till Allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679).
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