Sikkerhedsdeponering af Octopus ® sourceprogrammer
Aftale mellem
Paarup Hansen ApS (i det følgende kaldet PH) og
Firma x A/S (i det følgende kaldet kunden)
For at sikre en fortsat videreudvikling og support af Octopus ® programmel i tilfælde af, at Paarup Hansen ApS
i tilfælde af konkurs eller andre forhold ikke er i stand til at yde programservice i henhold til indgået Octopus ®
serviceaftale, indgås følgende aftale om deponering af Octopus ® source programmer.
Kunden kan på et hvilket som helst tidspunkt, så længe Octopus ® serviceaftalen er gældende, anmode PH
om deponering af al Octopus ® sourcekode for den hos kunden aktuelle installerede programversion.
Deponeringen foretages hos en af kunden udpeget tredjemand (revisionsfirma eller advokatfirma), som
indestår for at opbevare sourcekoden på betryggende vis, så den ikke kan komme uvedkommende i hænde.
Anmodning om deponering skal foretages skriftligt med tydelig angivelse af accept fra tredjepart om tiltrædelse
af nærværende aftale.
PH forpligter sig til at foretage deponeringen på elektronisk medie (USB-drev eller CD/DVD) senest 2 uger fra
modtagelse af anmodning herom fra kunden. Kunden betaler de dermed forbundne omkostninger (tapemedie,
porto m.m., herunder PH’s tidsforbrug (1 time pr. deponering), som afregnes til den til enhver tid gældende
timesats. Eventuelle udgifter opkrævet af tredjepart er PH uvedkommende og alene en sag mellem tredjepart
og kunden.
Såfremt Octopus ® serviceaftale opsiges fra PH’s side og opsigelsen ikke er begrundet i misligholdelse af
aftalen fra kundens side, forpligter PH sig til at udlevere al Octopus ® sourcekode for den aktuelle installerede
programversion, uanset om kunden tidligere har udbedt sig deponering af sourcekoden.
I tilfælde af, at Octopus ® serviceaftale opsiges af kunden og dette ikke er begrundet i misligholdelse af aftalen
fra PH’s side, forpligter kunden sig til at foranledige, at evt. deponeret sourcekode tilbageleveres til PH samtidig
med opsigelsen.
Den deponerede sourcekode må kun udleveres af depotindehaver til kunden, hvis PH i tilfælde af konkurs
eller andre forholde må anses for ikke at være i stand til fortsat at yde programservice på normal vis i henhold
til den indgåede serviceaftale. Udleveringen skal varsles skriftligt til PH med mindst 2 ugers varsel.
Ved en evt. udlevering af sourcekoden forpligter kunden sig til kun at benyttede det udleverede til eget brug til
sikring af fortsat videreudvikling og support. Sourcekoden kan således ikke være genstand for videresalg og
må ikke komme uvedkommende i hænde, idet ophavsretten til al programmel forbliver PH’s.
Kunden har imidlertid ret til at give et IT-Firma eller IT-person adgang til den udleverede sourcekode med
henblik på videreudvikling for kunden, såfremt vedkommende skriftligt forpligter sig til at respektere denne
aftale vedrørende begrænset anvendelse og PH’s ophavsret.
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