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Dessa licensvillkor gäller för KI:s leverans av och upplåtelse av nyttjanderätt till FEFA 2 till 

Licenstagaren.  

1 DEFINITIONER 

I detta Avtal används följande definierade termer i nedan angivna betydelser. Bestämd 

form skall anses innefatta ordets obestämda form och vice versa och att singular skall 

anses innefatta plural och vice versa. 

"FEFA 2"  

avser programvara för ansiktsigenkänningsprogrammet FEFA 2 i maskinläsbar form samt 

därtill hörande specifikationer, dokumentation och eventuella tillbehör. 

"KI"  

avser Karolinska Institutet. 

"Licensavtalet"  

avser mellan KI och Licenstagaren ingånget avtal om leverans av och upplåtelse av 

nyttjanderätt till FEFA 2, samt till avtalet hörande bilagor, inkluderande dessa Licensvillkor 

och villkor som anges i beställningsformulär av FEFA 2. 

"Licenstagaren"  

avser licenstagaren i enlighet med vad som anges i beställningsformulär av FEFA 2. 

“Licensvillkor” 

avser dessa allmänna villkor.  

2 UPPLÅTELSE AV LICENS OCH ÄGANDERÄTT 

2.1 Under förutsättning att Licenstagaren har betalat överenskommen licensavgift enligt 

punkten 5.1 nedan, får Licenstagaren härmed en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att 

använda FEFA 2 i enlighet med de villkor som framgår av Licensavtalet. 

2.2 KI innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till FEFA 2, och inget i 

Licensavtalet ska tolkas som att dessa rättigheter, eller del därav, överförs till 

Licenstagaren. Licenstagaren erhåller genom Licensavtalet endast den begränsade rätt 

att använda FEFA 2 som särskilt framgår av Licensavtalet. 
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3 LICENSENS OMFATTNING 

3.1 För Licenstagare som ingått Licensavtalet i egenskap av forskare, kliniker eller annan roll 

gäller följande. FEFA 2 är endast avsett för Licenstagarens interna bruk. För undvikande 

av missförstånd är användning för andra ändamål såsom kommersiella ändamål inte 

tillåtet. Licenstagaren får tillgängliggöra FEFA 2 på en server eller i ett annat system på 

sätt som krävs för att uppnå dess ändamål, men det kräver systemlicens och 

systemavgift. 

3.2 För Licenstagare som inte ingått Licensavtalet i egenskap av forskare gäller följande. 

FEFA 2 är endast avsett för Licenstagarens interna bruk och får endast användas för icke-

kommersiella ändamål. Med dessa begränsningar får FEFA 2 användas av obegränsat 

antal användare. Licenstagaren får framställa enstaka exemplar av Licensobjektet 

uteslutande för säkerhets- och arkivändamål. 

3.3 Licenstagaren får inte själv, eller tillåta en tredje part att, använda, kopiera eller på annat 

sätt överföra FEFA 2, eller del därav, annat än vad som särskilt framgår av Licensavtalet. 

Licenstagaren får inte heller själv, eller tillåta en tredje part att, förändra, utveckla eller 

göra tillägg till FEFA 2 eller försöka komma åt eller på annat sätt utröna FEFA 2:s källkod. 

3.4 Licenstagaren får inte upplåta underlicens till, hyra ut eller på annat sätt, mot ersättning 

eller vederlagsfritt, låta annan än Licenstagaren nyttja eller i övrigt förfoga över FEFA 2. 

3.5 Licenstagaren är skyldig att tillse att dess anställda, konsulter och andra uppdragstagare 

är medvetna om de begränsningar som gäller beträffande FEFA 2s användning samt att 

de på lämpligt sätt åläggs att iakttaga villkoren i Licensavtalet. 

4 LEVERANS OCH SUPPORT 

4.1 FEFA 2 levereras via internetuppkoppling till Licenstagarens utrustning efter beställning 

på webbsida som KI anvisar och KI:s accept av sådan beställning. KI ansvarar inte för 

installation av FEFA 2 om inte parterna särskilt överenskommit det.   

4.2 KI erbjuder kostnadsfritt genom sin tyska samarbetspartner DATA MODA digital 

engineering GmbH Licenstagaren nödvändig support vid fel i FEFA 2. Supporten skall 

utföras inom skälig tid från Licenstagarens meddelande till KI om felet.  

4.3 På begäran av Licenstagaren kan KI efter eget gottfinnande genom sin tyska 

samarbetspartner DATA MODA digital engineering GmbH erbjuda support som inte är 

relaterat till fel i FEFA 2. Licenstagaren skall ersätta KI för sådan support i enlighet med 

vid var tid gällande prislista.  
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5 BETALNING 

5.1 För nyttjanderätten till FEFA 2 ska Licenstagaren betala den licensavgift och de 

eventuella övriga avgifter som specificeras i villkor som anges i beställningsformulär av 

FEFA 2.  

5.2 Alla priser och avgifter är angivna exklusive mervärdesskatt.  

5.3 Om annat inte överenskommit ska betalning erläggas efter leverans mot faktura med 

betalningsvillkor trettio (30) dagar från fakturadatum.  

5.4 Vid dröjsmål med betalningen är KI berättigad till sedvanlig dröjsmålsränta enligt 

räntelagen. 

5.5 Om Licenstagaren är i dröjsmål med betalningen i mer än trettio (30) dagar äger KI rätt att 

genom skriftligt meddelande säga upp Licensavtalet till omedelbart upphörande. 

6 ANSVARSBEGRÄNSNING 

KI ansvarar inte för skador eller förluster (varken direkta eller indirekta) hänförliga till 

användandet av FEFA 2 eller till det förhållandet att FEFA 2 inte kunnat användas.  

7 SEKRETESS 

7.1 Licenstagaren är medveten om att FEFA 2 innehåller sekretessbelagd och annan 

konfidentiell information som tillhör KI. Licenstagaren åtar sig dels att inte göra FEFA 2 

tillgängligt för tredje man utan KIs föregående skriftliga samtycke, dels att vidta skäliga 

åtgärder för att förhindra att tredje man får del av den sekretessbelagda och annan 

konfidentiell information som FEFA 2 innehåller. 

7.2 Licenstagaren åtar sig att tillse att dess anställda, konsulter och andra uppdragstagare är 

medvetna om denna sekretesskyldighet samt åläggs att iakttaga villkoren för sekretessen.  

7.3 Licenstagarens sekretesskyldighet enligt Licensavtalet gäller under avtalstiden samt för 

en period om fem (5) år efter det att Licensavtalet har upphört, oavsett skälet till 

Licensavtalets upphörande. 

8 KONTROLL AV LICENSENS EFTERLEVNAD 

8.1 KI får, efter skriftligt meddelande till Licenstagaren minst fem (5) arbetsdagar i förväg, 

under Licenstagarens normala arbetstider kontrollera att FEFA 2 används i enlighet med 

de villkor och begränsningar som följer av Licensavtalet.  

8.2 Licenstagaren ska vid sådan kontroll och granskning bereda KI tillträde till Licenstagarens 

lokaler samt i övrigt samarbeta med KI.  
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9 LICENSENS GILTIGHETSTID 

Licensavtalet träder i kraft när Licenstagarens beställning på webbsida som KI anvisar har 

accepterats av KI vilket meddelas Licenstagaren genom att FEFA 2, alternativt nödvändig 

nyckel eller liknande som ger åtkomst till FEFA 2, har översänts till Licenstagaren. 

Licensavtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.  

10 FÖRTIDA UPPHÖRANDE 

10.1 Vardera parten äger rätt att, genom skriftligt meddelande till motparten, säga upp 

Licensavtalet till omedelbart upphörande om 

(a) den andra parten åsidosätter sina skyldigheter enligt Licensavtalet i väsentligt 

avseende och inte vidtar full rättelse inom fjorton (14) dagar efter att ha erhållit 

skriftlig anmodan därom; eller 

(b) den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inställer sina betalningar 

eller i övrigt får anses ha kommit på obestånd. 

10.2 Vid uppsägning enligt punkt 10.1 äger den uppsägande parten rätt till ersättning för skada 

som parten lider med anledning av avtalsbrottet. 

10.3 Vid uppsägning enligt punkt 10.1 från KI:s sida, äger Licenstagaren inte rätt att erhålla 

någon del av erlagd licensavgift återbetald.  

11 ÅTERLÄMNANDE AV FEFA 2 

Vid Licensavtalets upphörande, oavsett skälet för avtalets upphörande, åligger det 

Licenstagaren att omgående och i enlighet med KI:s instruktioner, återlämna eller förstöra 

sitt exemplar av FEFA 2. Licenstagaren skall samtidigt skriftligen intyga till KI att FEFA 2 

har återlämnats eller förstörts samt att Licenstagaren varken direkt eller indirekt, helt eller 

delvis, innehar eller disponerar över FEFA 2 eller kopia därav. 

12 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

KI får ensidigt göra ändringar av och tillägg till Licensvillkoren. Sådana ändringar och 

tillägg börjar gälla tre månader efter att ny version av villkoren har utsänts till 

Licenstagaren. 

13 FULLSTÄNDIG REGLERING 

Licensavtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Licensavtalet berör. 

Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Licensavtalet ersätts 

av innehållet i Licensavtalet. 
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14 BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

Skulle någon bestämmelse i Licensavtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte 

innebära att Licensavtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten 

väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Licensavtalet, skälig jämkning i 

Licensavtalet ske. 

15 ÖVERLÅTELSE 

Ingendera Parten skall ha rätt att överlåta Licensavtalet eller rättighet hänförlig till 

Licensavtalet utan den andre Partens skriftliga medgivande därtill.  

16 TVISTER 

16.1 Tvister som uppstår i anledning av Licensavtalet skall avgöras i första instans av 

Stockholms tingsrätt. 

16.2 Svensk rätt ska tillämpas på Licensavtalet. 

    

 


