
 

 UMOWA DOSTĘPU ONLINE EBSCO  
 
 
Korzystanie z usług dostępnych na tej stronie internetowej lub udostępnienie ich 
uprawnionym użytkownikom oznacza wyrażenie przez upoważnionych użytkowników i klienta 
zgody na przestrzeganie określonych poniżej warunków i zasad, zwanych dalej "umową". W 
rozumieniu niniejszej umowy “EBSCO" oznacza firmę EBSCO Industries, Inc.;  „klient" 
oznacza jednostkę lub instytucję, która udostępnia bazy danych i usługi oferowane przez 
EBSCO; „operatorzy stron www” oznaczają operatorów stron internetowych oferowanych lub 
obsługiwanych przez klienta, za pośrednictwem, których uprawnieni użytkownicy mogą 
uzyskać dostęp do baz danych i usług firmy EBSCO; "uprawnieni użytkownicy" oznaczają 
pracowników, studentów, zarejestrowanych użytkowników, użytkowników tymczasowych lub 
inne osoby stowarzyszone z klientem lub uprawnione do korzystania ze świadczeń klienta i 
upoważnione przez klienta do korzystania z baz danych. „Uprawnieni użytkownicy” nie 
obejmują absolwentów klienta. „Usługi” oznaczają produkty EBSCOhost, EBSCOhost 
Integrated Search, EBSCO’s Discovery Service, książki elektroniczne i książki audio na 
platformie EBSCOhost i inne produkty, które klient zakupił lub na które ma prenumeratę. 
„Usługi” obejmują również książki elektroniczne i książki audio prenumerowane lub zakupione 
przez klienta. „Bazy danych” oznaczają produkty oferowane przez EBSCO. EBSCO nie 
przyjmuje odpowiedzialności za dokładność, kompletność i funkcjonalność materiałów w nich 
zawartych lub nawiązujących do nich lub odsyłających do nich.  EBSCO nie bierze na siebie 
odpowiedzialności za błędy lub pominięcia ani za szkody wynikłe z użycia zawartej informacji.   
 
I. WARUNKI DOSTĘPU  
 
Firma EBSCO udziela niniejszym klientowi nieprzenoszalnego i niewyłącznego prawa do 
korzystania z baz danych i usług udostępnianych przez EBSCO ("bazy danych") zgodnie z 
warunkami niniejszej umowy. Bazy danych i usługi udostępniane uprawnionym użytkownikom 
podlegają ochronie praw autorskich, a właściciel oryginalnych praw autorskich (firma EBSCO 
lub jej licencjodawcy) pozostaje właścicielem baz danych i usług i wszystkich jej 
komponentów. Firma EBSCO nie zbywa żadnego tytułu własności i - o ile nie zezwala na to 
wyraźnie niniejsza umowa - klient i operatorzy stron WWW nie mogą powielać, 
rozprowadzać, prezentować, modyfikować, przenosić ani przesyłać w żadnej postaci i 
żadnymi środkami żadnych baz danych ani usług ani ich części bez wcześniejszego 
uzyskania pisemnej zgody firmy EBSCO. 
 B. Klient jest upoważniony do udostępniania baz danych i usług na stronach WWW 
wszystkim uprawnionym użytkownikom we własnej lokalizacji. Nie zezwala się klientowi na 
podawanie haseł dostępu do baz lub usług na żadnej publicznie dostępnej stronie. Klient i 
operatorzy stron WWW są upoważnieni do zapewnienia zdalnego dostępu do baz danych i 
usług wyłącznie swoim stałym klientom pod warunkiem zastosowania procedur 
bezpieczeństwa, które zapobiegną zdalnemu dostępowi instytucji, pracowników instytucji 
niebędących abonentami i osób niebędących stronami niniejszej umowy, którym firma 
EBSCO nie przyznała w sposób wyraźny i imienny praw dostępu. Dla uniknięcia wątpliwości, 
jeśli klient zapewnia zdalny dostęp osobom na szerszą skalę niż przewidziane w tej umowie, 
to firma EBSCO ma prawo uważać to za naruszenie i może zawiesić kleintowi dostęp do baz 
lub usług. Dostęp zdalny do baz lub usług jest dozwolony dla stałych klientów instytucji 
będących abonentami i korzystających z dostępu ze zdalnej lokalizacji dla osobistego 
niekomercyjnego użytku. Jednakże niedozwolony jest dostęp zdalny do baz lub usług z 
terenu instytucji nie będących abonentami, jeśli korzystanie z baz ma na celu odniesienie 
korzyści handlowej przez instytucję nie będącą abonentem poprzez obniżenie kosztów lub 
uniknięcie prenumeraty. Dostęp zdalny dla celów osobistego użytku z terenu tych instytucji 
jest dopuszczalny. 
 C. Klient i uprawnieni użytkownicy zgadzają się przestrzegać przepisów 
amerykańskiej ustawy o prawach autorskich z 1976 r. oraz wszelkich zastrzeżeń umownych, 
ograniczeń praw autorskich i innych ograniczeń wprowadzonych przez wydawców i 
określonych w bazach danych lub usługach. Stosownie do niniejszych warunków i zasad 
klient i uprawnieni użytkownicy mogą pobierać lub drukować ograniczoną ilość opisów, 
streszczeń oraz pełnych tekstów lub ich części pod warunkiem, że informacje takie 



 

wykorzystane zostaną zgodnie z prawami autorskimi. Klient i uprawnieni użytkownicy nie 
mogą publikować tych informacji. Klient i uprawnieni użytkownicy nie mogą wykorzystywać 
baz danych i usług jako składnika lub podstawy jakiejkolwiek publikacji przygotowywanej do 
sprzedaży, ani powielać i modyfikować w żaden sposób baz danych lub usług ani 
jakiejkolwiek ich zawartości, ani wykorzystywać baz danych lub ich zawartości do sprzedaży 
lub dystrybucji. Klient i uprawnieni użytkownicy mogą drukować materiały pobrane za 
pośrednictwem baz danych i usług w trybie on-line (tj. bez zapisywania na dysku komputera), 
w trybie pośrednim off-line (po zapisaniu na lokalnym dysku), wysyłać je w postaci faksów lub 
poczty elektronicznej. Wszelkie powielanie i rozprowadzanie takich wydruków oraz wszelkie 
pobieranie i przechowywanie w formie elektronicznej materiałów wyszukanych za 
pośrednictwem produktów jest dozwolone wyłącznie do celów użytku wewnętrznego lub 
osobistego. Systematyczne lub regularne pobieranie całości lub części baz danych lub usług 
w celu stworzenia zbioru materiałów obejmującego całą zawartość baz danych lub usług lub 
ich część jest surowo zabronione bez względu na to, czy wspomniany zbiór tworzony jest w 
postaci elektronicznej czy drukowanej. Bez względu na powyższe ograniczenia, 
postanowienia niniejszego ustępu nie stanowią ograniczenia wykorzystania materiałów 
zgodnie z zasadą "uczciwego korzystania" zdefiniowaną w prawie Stanów Zjednoczonych. 
Wydawcy mogą określać własne warunki korzystania, dotyczące wyłącznie publikowanej 
przez nich zawartości. Warunki takie zostaną wyświetlone na ekranach komputerowych 
związanych z taką zawartością. Klient podejmie wszystkie racjonalne środki ostrożności w 
celu ograniczenia korzystania z baz danych lub usług do osób upoważnionych w niniejszej 
umowie.  
D. Za obustronnym porozumieniem firmy EBSCO i klienta, uprawnieni operatorzy stron WWW 
mogą być dodawani lub usuwani w ramach niniejszej umowy. 
E. Klient zgadza się przestrzegać przepisów ustawy o prawach autorskich z 1976 r. i 
zabezpieczyć firmę EBSCO przed wszelkimi działaniami klienta naruszającymi ustawę o 
prawach autorskich z 1976. 
F. Oprogramowanie komputerowe używane poprzez serwis EBSCO jest chronione prawem 
autorskim i umowami międzynarodowymi. Nielegalne powielanie lub rozprowadzanie tego 
oprogramowania lub jego części jest niedozwolone. Nie zezwala się użytkownikowi na 
dekonstrukcję, dekompozycję, demontaż, modyfikację, adaptację czy jakiekolwiek próby 
znalezienia kodów źródła czy tworzenia prac pochodnych na podstawie tego 
oprogramowania. 
 G. Bazy nie powinny zastępować istniejącej prenumeraty zawartości dostępnej w 
bazach. 
 
II. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
A. Firma EBSCO i jej licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji wyraźnych ani 
domniemanych, a w tym między innymi gwarancji wartości handlowej i gwarancji 
nienaruszenia praw stron trzecich ani gwarancji przydatności do określonego celu. EBSCO 
ani licencjodawcy nie przyjmują i nie upoważniaja żadnej osoby do przyjęcia w imieniu 
EBSCO lub licencjodawców jakiejkolwiek innej odpowiedzialności w związku z udzieleniem w 
niniejszej umowie dostępu do baz danych lub usług i/lub korzystaniem z nich przez klienta, 
operatorów stron WWW lub uprawnionych użytkowników. 
 B.  MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EBSCO ORAZ JEJ 
EWENTUALNYCH LICENCJODAWCÓW Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY LUB 
JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRODUKTAMI ZA SZKODY 
BEZPOŚREDNIE W TRYBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ LUB POSTĘPOWANIA 
ODSZKODOWAWCZEGO LUB W INNY SPOSÓB, OGRANICZY SIĘ DO SUMY OPŁAT 
OTRZYMANYCH PRZEZ EBSCO OD KLIENTA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY DO 
CZASU ZAISTNIENIA PRZYCZYNY BĘDĄCEJ UZASADNIENIEM TAKIEGO 
POSTĘPOWANIA. FIRMA EBSCO ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM 
PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNI WOBEC KLIENTA LUB KTÓREGOKOLWIEK Z 
UPRAWNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, 
WYNIKOWYCH ANI KAR LUB SZKÓD PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z 
WYKORZYSTANIEM BAZ DANYCH LUB USŁUG BĄDŹ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI 



 

WARUNKAMI NAWET, JEŚLI FIRMA EBSCO ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI 
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 
  
III. ROZWIĄZANIE UMOWY 
 
A. W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej umowy klientowi 
przysługuje prawo do naprawienia skutków naruszenia w terminie trzydziestu (30) dni od 
otrzymania pisemnego wezwania od firmy EBSCO. W okresie tym klient dołoży wszelkich 
racjonalnych starań i udokumentuje takie starania w celu naprawienia naruszenia i wprowadzi 
wszelkie racjonalne procedury pozwalające zapobiec przyszłym wystąpieniom takich 
naruszeń. Jeśli klient nie naprawi skutków wspomnianego naruszenia w okresie 30 dni, 
EBSCO może według własnego uznania odstąpić od niniejszej umowy przesyłając klientowi 
pisemne powiadomienie. 
B. W przypadku powzięcia przez firmę EBSCO wiedzy o istotnym naruszeniu warunków 
niniejszej umowy lub naruszeniu czy pogwałceniu praw firmy EBSCO bądź jej 
licencjodawców przez klienta lub uprawnionych użytkowników, EBSCO bezzwłocznie 
powiadomi klienta o tym fakcie na piśmie i ma prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu 
klienta do produktów. KLient otrzyma możliwość naprawienia skutków naruszenia lub 
pogwałcenia w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od EBSCO. Po 
naprawieniu skutków naruszenia czy pogwałcenia lub zaniechaniu działań skutkujących 
naruszeniem, EBSCO przywróci klientowi dostęp do baz danych. Jeśli klient nie naprawi 
skutków naruszenia w sposób satysfakcjonujący firmę EBSCO w terminie 30 dni, EBSCO 
może wypowiedzieć niniejszą umowę udzielając klientowi pisemnego powiadomienia. 
C. Postanowienia punktów I, II oraz IV niniejszej umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu 
niniejszej umowy i obowiązują na czas nieokreślony. 
 
IV. POWIADOMIENIA O NARUSZENIACH PRAW AUTORSKICH 
 
Firma EBSCO wyznaczyła swego przedstawiciela w celu przyjmowania zawiadomień o 
roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich w odniesieniu do materiałów 
udostępnianych w ramach naszych usług, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi. Każda 
osoba upoważniona do reprezentowania właściciela praw autorskich może powiadomić firmę 
EBSCO o takich roszczeniach kontaktując się z następującą osobą: Kim Stam, EBSCO. 10 
Estes Street, Ipswich, MA 01938, tel. 978-356-6500, faks: 978-356-5191, e-mail: 
kstam@epnet.com. Osoba zgłaszająca naruszenie praw autorskich musi dostarczyć 
wszystkie istotne informacje, łącznie z elementami zawiadomienia, określonymi w Art. 17 
U.S.C. 512. 
 
V. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
A. Firma EBSCO ani żaden z jej licencjodawców nie będą odpowiedzialni ani obciążani z 
tytułu jakichkolwiek opóźnień lub nienależytego wykonania umowy wynikających 
bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek przyczyn lub okoliczności, na które EBSCO nie 
ma wpływu obejmujących między innymi skutki działania siły wyższej, konfliktów zbrojnych, 
zamieszek, sankcji gospodarczych, działań władz cywilnych lub wojskowych, opadów, 
pożarów, powodzi, wypadków, trzęsień ziemi, strajków lub niedoborów siły roboczej lub 
środków transportu czy awarii wyposażenia lub łączy internetowych. 
B. Niniejsza umowa ani udzielone na jej podstawie prawa nie mogą zostać przeniesione 
przez klienta na żadną stronę trzecią bez pisemnej zgody firmy EBSCO. 
 C. Ewentualne stwierdzenie nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z 
postanowień niniejszej umowy przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny organ państwa nie 
wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień umowy w okresie jej 
obowiązywania. 
 D. Niniejsza umowa stanowi integralną część Umowy podpisanej między klientem a 
EBSCO Sp. z o.o. w Warszawie. 
 

 


