Licența de utilizare a informațiilor deschise
Set date spațiale: LAKI II MNT

A. PREAMBUL
Guvernul României încurajează toate instituțiile publice să ofere informații utilizând
Licența pentru o Guvernare Deschisă - OGL ROU 1.0, aceasta fiind adaptată
specificului setului de date spațiale LAKI II modelul numeric al terenului (LAKI II
MNT), rezultat al proiectului “Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice
şi integrare UE” LAKI II (Land Administration Knowlidge Improvement).
În rezumat:
Vă este permis să:


Copiați, publicați, distribuiți informația



Să adaptați informația



Să re-folosiți informația în scop comercial sau necomercial

Respectând următoarele condiții:


trebuie să declarați sursa informației prin afișarea textului asumării atașate de
către licențiator și, în măsura posibilităților, adresa unde informația a fost
publicată de către acesta. Dacă nu este publicată nici o asumare ori numărul
prea mare de informații utilizate face nepractică publicarea pentru toate
acestea, veți afișa mesajul: ”Conține informații publice în baza Licenței
pentru Guvernare Deschisă v1.0”;



trebuie să vă asigurați că modul de utilizare a informației nu sugerează că ați
avea un statut oficial sau o relație privilegiată cu o entitate publică;



trebuie sa vă asigurați că nu denaturați sau prezentați înșelător informația;



trebuie ca utilizarea informației să nu încalce drepturile de protecție a datelor
cu caracter personal, obligații de confidențialitate stabilite prin lege sau orice
altă obligație impusă de o dispoziție imperativă a legii.

Acestea sunt principalele prevederi ale licenței, textul complet al licenței fiind
prezentat mai jos.
Definiții:
"Licenţiatorul": Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI,
autoritatea publică care a realizat setul de date LAKI II MNT și care pune la
dispoziţie datele, în condiţiile prezentei licenţe.
"Licenţiatul" desemnează persoana fizică şi/sau persoana juridică care acceptă
prezenta licenţă şi exercită drepturile acordate, fără să fi încălcat în prealabil termenii
licenţei, sau care a primit permisiunea expresă a Licenţiatorului de a exercita
drepturile conferite prin prezenta licenţă, în pofida unei încălcări anterioare a
prevederilor acesteia.
„Informația” – setul de date spațiale LAKI II MNT, în sistem de proiecție EPSG
3844, furnizat în condiţiile prezenţei licenţe, reprezentând o operă originală de
creație intelectuală susceptibilă de protecție prin dreptul de autor și drepturile
conexe.
În cadrul acestei licenţe, prin Operă se înţelege o bază de date în conformitate cu
definiţiile din legislaţia în vigoare privind drepturile de autor şi drepturile conexe
(legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificări si
completări), cu condiţia ca o asemenea bază de date să fie protejată de legea
aplicabilă.
B. OBIECTUL LICENȚEI
În condiţiile definite prin prezenta licență şi pe întreaga durată de protecției a
Informației prevăzută de legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
Licenţiatorul acordă Licenţiatului în mod neexclusiv, nelimitat teritorial şi cu titlu
gratuit autorizarea de a exercita toate drepturile de autor și drepturile conexe
patrimoniale prevăzute de legislația în vigoare de legea română în vigoare de
protecție a drepturilor de proprietate intelectuală.
Licența acordă inclusiv dreptul de a extrage şi/sau a reutiliza părţi substanţiale din
această bază de date.
Nicio prevedere a acestei licenţe nu are scopul de a reduce, de a limita sau de a
restrânge drepturile rezultate din aplicarea normelor legale cu privire la limitele
exercitării dreptului de autor prevăzute de legislaţia privind dreptul de autor şi
drepturile conexe sau de alte legi aplicabile.

C. TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A LICENȚEI
În calitate de licențiat, sunteți de acord că:






vă asumați întreaga răspundere în legătură cu modul de utilizare a serviciului
de reutilizare a informațiilor publice, precum și a oricăror date, informații și/sau
legături de internet referitoare la acesta
baza de date sau extrase din aceasta nu poate fi utilizată în instanță ca
probatoriu
ANCPI nu este responsabilă pentru consecințele ce decurg din utilizarea
aplicației în contradictoriu cu termenii și condițiile enumerate
din motive de securitate, ANCPI își rezervă dreptul de a monitoriza și stoca
informații cu privire la accesul la date.

Licențiatul are obligația să se asigure că modul în care folosește Informația nu dă
naştere vreunei încălcări a drepturilor unor terţe persoane, în special drepturi de
autor sau drepturi conexe, drepturi privind mărcile, drepturi patrimoniale sau oricare
alte drepturi, şi nici vreunei defăimări, violări a dreptului la viaţa privată sau vreunui
alt fapt ilicit cu privire la oricare altă terţă parte.
C1. Atribuire
Aveți obligația de a menționa sursa informației prin afișarea textului precizat de către
licențiator (Date realizate de ANCPI) și, în măsura posibilităților, adresa unde
informația a fost publicată de către acesta (www.geoportal.gov.ro).
C2. Re-utilizare
Aveți obligația ca, prin modul de re-utilizare a informației:


să nu sugerați în nici un mod că ați avea un statut oficial sau o relație,
privilegiată sau nu, cu o entitate publică.



Să nu denaturați sau prezentați înșelător informația



Să nu dați naştere vreunei încălcări a drepturilor unor terțe persoane, în
special drepturi de autor sau drepturi conexe, drepturi privind mărcile, drepturi
patrimoniale sau oricare alte drepturi, şi nici vreunei defăimări, violări a
dreptului la viaţa privată sau vreunui alt fapt ilicit cu privire la oricare altă terţă
parte.



Sa nu creați informații ce pot fi considerate date cu caracter personal sau
încercați, prin orice mijloace, să re-identificați informații ce constituie date cu
caracter personal.

Informaţiile furnizate:


setul de date spațiale (LAKI II MNT) este proprietatea ANCPI și este protejată
de legile României și de legi, tratate și/sau convenții internaționale;



se adresează celor care doresc să descarce on-line setul de date spațiale
LAKI II MNT;



MNT de înaltă precizie sunt generate pentru zonele cu risc mare de inundații,
pentru o suprafață de aproximativ 10.000 km2, în județele Arad și Bihor;



MNT sunt generate în urma achiziționării de date cu tehnologia LiDAR (20172018); norul de puncte laser are rezoluția de minim 8 puncte/m²;



rezoluția MNT este de 1 x 1 m;



precizia altimetrică a produselor este 0.30 m;



precizia planimetrică a produselor este 0.20 m;



nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate.

D. EXCEPȚII
Această licență nu este aplicabilă:


Datelor cu caracter personal, dacă există sau pot fi recreate în informația
furnizată;



Informațiilor care nu au fost publicate în baza legislației privind liberul acces la
informațiile de interes public sau a legislației privind reutilizarea informațiilor
din instituțiile publice precum și informațiilor care nu au fost publicate de autor
cu menționarea acestei licențe.



Însemnelor, siglelor sau emblemelor aparținând instituțiilor publice exceptând
cazul când acestea sunt integrate dintr-un document sau bază de date.



Însemnelor militare.



În cazul afectării drepturilor unei terțe părți, atunci când licențiatorul informației
nu are dreptul de a licenția în numele acestei părți;



Informațiilor protejate prin drepturi de proprietate intelectuală

E. DECLARAŢIE DE GARANŢIE ŞI LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

Licențiatorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la
timp. La semnalarea eventualelor erori, Licențiatorul va încerca în cel mai scurt timp,
corectarea acestora.
Licențiatorul nu este răspunzător de exactitatea și completitudinea informației, de
consecințele utilizării acesteia și nu are nici o obligație de a verifica, completa,
corecta și actualiza informația.
Licențiatul va folosi informaţiile furnizate pe propria răspundere, iar în cazul unei
daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Licențiatul acceptă
ca Licențiatorul va fi absolvit de orice răspundere.
Licenţele prin care persoane fizice sau persoane juridice au dobândit de la Licenţiat
Adaptări sau Colecţii, în condiţiile acestei licenţe, nu vor fi reziliate, atât timp cât
respectivii dobânditori vor respecta condiţiile sub care le-au fost acordate drepturile
respective.
Această licenţă și drepturile acordate prin intermediul său încetează de plin drept, în
cazul în care Licenţiatul săvârşeşte orice fel de încălcare a condiţiilor licenţei.
F. Legea aplicabilă
Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele
juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
Licența este guvernată de legea română in vigoare în domeniul drepturilor de autor.
Informațiile puse la dispoziția dumneavoastră prin actualul portal sunt protejate în
condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE .
G. REGULI GENERALE
Licențiatorul declară următoarele:





va depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea accesului la date;
va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură)
pentru funcţionarea în bune condiţii a accesului la date; cu toate acestea, pot
exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către
Licențiat, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru,
Licențiatorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

