Creative Commonsi litsentsi tähendus
Creative Commonsi (CC) litsentsid on kesktee kõike lubavate ja kõike piiravate õiguste vahel.
Litsentse moodustatakse järgneva nelja märgi kombinatsioonil:
Viita autorile (Attribution)
Lubad tööga teha kõike - kopeerida, levitada, esitada, muuta (ja näiteks
edasi levitada täiesti piiravate õigustega) jne seni, kuni viidatakse Sinule.
Jaga samadel tingimustel (Share Alike)
Lubad oma tööd muuta, levitada või teha uue töö selle baasil jne seni, kuni
teosele jäävad samasugused litsentsitingimused, mille määrasid Sina.
Ärilistel eesmärkidel kasutamine keelatud (Non commercial)
Lubad oma tööd (ja sellest edasiarendatud töid) kopeerida, levitada,
esitada, muuta seni, kuni seda ei kasutata kommertseesmärkidel. Kui on
soov kasutada kommertskasutuseks, siis tuleb võtta ühendust teose
autoriga.
Töö muutmine keelatud (No derivative works)
Tööd on lubatud kopeerida, levitada, esitada seni, kuni seda ei muudeta.

Litsentsi moodustatakse küsitakse igalt kasutajalt kaks lihtsat küsimust
Kas lubad oma tööd kommertseesmärgil levitada
• Jah
• Ei
Kas lubad oma tööd muuta
• Jah
• Jah, kui teised jagavad tulemit edasi samadel tingimustel
• Ei
Antud kahest küsimusest on võimalik moodustada kuus kombinatsiooni:
Lubatakse autori tööd kasutada, alla laadida ja jagada, seni kuni seda ei kasutata
ärilistel eesmärkidel, ei muudeta ning viidatakse autorile. Tihiti öeldakse selle
kohta ka “tasuta reklaam” (“free advertising”)
Tööd võib alla laadida, kopeerida ja muuta seni, kuni seda ei kasutata ärilistel
eesmärkidel, viidatakse autorile ning uuesti kasutamisel antakse samad õigused
edasi

Tööd võib alla laadida, kopeerida ja muuta seni, kuni seda ei kasutata ärilistel
eesmärkidel ning viidatakse autorile
Tööd võib alla laadida seni, kuni seda ei muudeta ja viidatakse autorile, kuid
samas tööd võib kasutada ka ärilistel eesmärkidel
Tööd võib alla laadida ja muuta seni, kuni viidatakse autorile ning uuesti
kasutamisel antakse samad õigused edasi. Tööd võib kasutada ka ärilistel
eesmärkidel.
Tööd võib alla laadida seni, kuni kasutades viidatakse autorile. Tööd võib muuta,
kasutada ärilistel eesmärkidel ja edasi jagada ka teistsugustel tingimustel.

