Aftale om aflevering af privatarkiv
Københavns Stadsarkiv modtager materiale fra københavnske firmaer, foreninger og
privatpersoner, der indeholder oplysninger af interesse for Københavns historie eller borgere.

Om mig
Navn:

__________________________________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________________________
Email:

____________________________________________ Telefon: ___________________________________

Materialet er skabt af/omhandler:
☐ En person

☐ En virksomhed

☐ En forening

Person:
Navn:

________________________________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________________________
Email:

________________________________________ Telefon:

________________________________

Fødselsdato: ____________________________________ Fødested: ________________________________

Kort beskrivelse af personen

☐ Jeg har vedlagt beskrivelsen i et bilag
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Virksomhed eller forening:
Navn:

______________________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________________
Oprettelsesdato: ____________________________ Ophørsdato: _______________________________

Kort beskrivelse eller historik om virksomheden/foreningen

☐ Jeg har vedlagt beskrivelsen i et bilag

Indeholder materialet fotografier?
☐ Nej

☐ Ja, og jeg har udfyldt blanketten ’Aftale om aflevering af fotografier’

Adgang til privatarkivet
Jeg giver tilladelse til: - sæt kun et kryds
☐ At materialet skal være tilgængeligt straks for alle, der ønsker at benytte det.
☐ At materialet ikke kan benyttes før arkivlovens almindelige tilgængelighedsfrist på pt. 20 år er

udløbet.

Hvis Københavns Stadsarkiv vurderer, at materialet indeholder oplysninger om identificerbare
personers private, herunder økonomiske forhold, vil offentlighedens adgang til materialet uanset
ovenstående afkrydsning være underlagt arkivlovens særlige tilgængelighedsfrist på pt. 75 år.
Enhver kan søge Stadsarkivet om tilladelse til at benytte materialet før 75 års-fristens udløb.
Stadsarkivaren kan efter konkret vurdering af ansøgers formål og materialets indhold give
tilladelse til benyttelse. Tilladelse vil i så fald gives på særlige vilkår, fx at oplysninger om
enkeltpersoners private forhold ikke viderebringes, at der ikke rettes henvendelse til personer, der
er nævnt i materialet eller deres slægtninge, at dokumenter ikke gengives i deres helhed, samt at
der ikke foretages kopiering.
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Kassation
Københavns Stadsarkiv forbeholder sig ret til at kassere materiale, der ikke skønnes at have
interesse for Københavns historie eller borgere
☐ Jeg ønsker at få materialet retur, hvis Københavns Stadsarkiv vælger at kassere. Jeg sørger selv
for afhentning af materialet.

Københavns Stadsarkivs ret til at benytte og offentliggøre materialet
☐ (Skal afkrydses som betingelse for aflevering)
Jeg giver hermed tilladelse til at Københavns Stadsarkiv kan offentliggøre materialet på internettet
enten umiddelbart eller når ovenstående tilgængelighedsfrist er udløbet.
Samtidig giver jeg Københavns Stadsarkiv tilladelse til at foretage publicering og
eksemplarfremstilling i ophavsretslig forstand, samt anvende materialet, ubegrænset og uden
vederlag i formidling, markedsføring, undervisning, forskning, udstillinger og publikationer,
analogt og digitalt på alle Københavns Stadsarkivs nuværende og fremtidige formidlings- eller
tilgængeliggørelsesplatforme, herunder sociale medier.

Københavns Stadsarkivs forpligtelser
Københavns Stadsarkiv er ikke forpligtet til at stille materialet til rådighed på internettet, men vil
gøre det, hvis det vurderes hensigtsmæssigt og muligt, når bl.a. hensyn til afbillede eller omtalte
personer, samt ophavsret er iagttaget.
Som dataansvarlig er Københavns Stadsarkiv forpligtet til at sikre at dine oplysninger behandles
efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Københavns Stadsarkiv anvender
dine kontaktoplysninger (almindelige persondata) i forbindelse med registrering af det afleverede
materiale og med administration af denne aftale.

Dato _____________ Underskrift ________________________________________________________________
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