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Politik vedrørende immaterielle rettigheder 
 

Indorama Ventures er indehaver og ejer af immaterielle rettigheder, og ifølge vores selskabspolitik skal vi 
respektere andres immaterielle rettigheder, som vi ønsker, at de respekterer vores. Immaterielle 
rettigheder defineres typisk som ophavsrettigheder, patenter, varemærker eller 
forretningshemmeligheder. Den formelle definition ifølge Verdensorganisationen for intellektuel 
ejendomsret, The World Intellectual Property Organization (WIPO), er "åndsværker". Immaterielle 
rettigheder omfatter information såsom opfindelser, værker, innovationer, opdagelser og forbedringer, der 
genereres, indhentes eller indsamles af virksomheder, herunder deres patenter, ophavsrettigheder, 
varemærker, forretningshemmeligheder og dertil knyttede fortrolige virksomhedsoplysninger. 
 
Vores politik vedrørende immaterielle rettigheder er at efterleve de love og regler, der er forbundet 
hermed, at beskytte resultaterne af intellektuelle aktiviteter med rettighederne og i vid udstrækning 
udnytte disse rettigheder og respektere tredjeparters retmæssige intellektuelle ejendomsret. Vi har 
vedtaget et system, som bruges til at registrere varemærker og brands for at beskytte disse, til eget brug. Vi 
vil ikke bevidst krænke tredjeparts intellektuelle ejendomsret, hverken gennem brug af hardware eller 
software, som vi har erhvervet gennem køb eller leje. 
 
Brug af software 
Selskabets software vil blive købt gennem lovlige kilder, og selskabet er juridisk berettiget til at bruge 
softwaren. 
  
Ifølge vores politik må vi kun bruge licenseret software i overensstemmelse med vilkårene i licensaftalen 
for softwaren. Misligholdelse af licensaftalen er ulovlig og kan påføre selskabet strafansvar og store bøder. 
Derfor må selskabets medarbejdere ikke foretage sig nedenstående uden tilladelse fra chefen for it-
afdelingen. 
 

 Installere selskabets software på en hjemme-pc 

 Tage en kopi af selskabets softwareprogram uanset årsag 

 Installere softwareprogrammer på selskabets pc'er 
 
Selskabet kan til enhver tid kontrollere pc'er tilhørende selskabet for at sikre, at denne politik bliver 
efterlevet. Medarbejdere, der får kendskab til misbrug af software eller dertilhørende dokumentation 
inden for selskabet, skal gøre deres afdelingsleder opmærksom derpå. 
 
Selskabets immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder 
Selskabets generelle politik er, at en person som skaber et værk, er rettighedsindehaver til det pågældende 
værk, medmindre værket er "work made for hire". Ved "work made for hire" forstås, at værket er skabt af 
en medarbejder i forbindelse med dennes ansættelsesforhold, eller at værket er specielt bestilt eller 
rekvireret som en del af et samlet værk. Selskabet betaler sine medarbejdere for arbejde, hvoraf noget 
omfatter at skabe eller optimere produkter eller systemer, uanset om de er implementerede eller ej. Derfor 
forbliver selskabet indehaver af al intellektuel ejendom, som skabes af dets medarbejdere, og forbliver 
desuden vores ejendom, når de pågældende medarbejdere ikke er ansat i selskabet længere. 
 
Forretningshemmeligheder er en del af vores intellektuelle ejendom og kan være materielle eller 
immaterielle, herunder f.eks. en strategi for optimering af medarbejdernes effektivitet. Vi forventer, at 
nuværende og tidligere medarbejdere behandler vores forretningshemmeligheder fortroligt.  
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Medmindre der er indgået en skriftlig aftale, hvoraf fremgår ejerskab eller overdragelse af rettigheder, er 
selskabet ikke indehaver af de intellektuelle rettigheder til et bestilt værk, der udarbejdes af en konsulent 
eller uafhængig leverandør. 
Fortrolige oplysninger 
 
Alle parter er forpligtet til at behandle vores intellektuelle ejendom fortroligt, herunder 
forretningshemmeligheder. 
Vi forbeholder os ret til at tage retslige skridt for at beskytte vores rettigheder, hvis vi mener, at nogen har 
misbrugt informationer eller søgt at drage fordel af vores ejendom eller forretningshemmeligheder. 
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