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ROZSZERZONA UMOWA DOTYCZĄCA USŁUG WILEY ONLINE DLA KLIENTÓW 

KONSORCYJNYCH 

 

Niniejsza Umowa („Licencja” i/lub „Umowa”) określa zasady i warunki, zgodnie z którymi firma Wiley 

Subscription Services, Inc. („Wiley”), korporacja mająca siedzibę w stanie Delaware, zapewni 

Uniwersytetowi Warszawskiemu, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, 

Polska, reprezentowanemu przez prof. Marka Niezgódkę, dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum 

Modelowania Matematycznego i Komputerowego („ICM”) występującemu w imieniu własnym i w imieniu 

określonych poniżej Instytucji członkowskich (zwanych wspólnie „Licencjonobiorcą” lub „Konsorcjum”), 

dostęp do Produktów i Usług elektronicznych subskrybowanych przez Licencjonobiorcę za pośrednictwem 

biblioteki elektronicznej Wiley Online Library. 

 

A. DEFINICJE 

Ustala się, że następujące terminy będą miały znaczenie takie jak przedstawiono poniżej: 

 

1. Wiley Online Library - Usługa online (lub jakikolwiek jej następca) udostępniona w sieci 

Internet przez firmę Wiley lub jej podmioty stowarzyszone, obejmująca wszystkie 

produkty, usługi oraz funkcje oferowane za pośrednictwem tej usługi. Niektóre z 

produktów oraz usług zapewnianych na podstawie niniejszej Licencji mogą być 

dostarczane z innych platform, zgodnie z warunkami określonymi w Załącznikach. Zasady 

i warunki niniejszej Umowy w takim samym stopniu dotyczą również tych produktów i 

usług. 

 

2. Licencjobiorca – Wymienione powyżej Konsorcjum, w którym  ICM zostało 

upoważnione do podpisania niniejszej Licencji za zgodą i w imieniu jego instytucji 

członkowskich („Instytucji członkowskich”) wyszczególnionych w Załączniku A, które 

zgodziły się uczestniczyć w niniejszej Licencji jako część Konsorcjum. Każda taka 

uczestnicząca Instytucja członkowska zapewni swoim Upoważnionym użytkownikom 

dostęp do Wiley Online Library za pośrednictwem swojej Bezpiecznej sieci jak określono 

w niniejszej Umowie oraz  za wdrożenie niniejszej Licencji. W stosunku do firmy Wiley to 

ICM jest stroną odpowiedzialną za dokonanie płatności określonych w załączonych 

Załącznikach oraz za wdrożenie niniejszej Licencji. „Bezpieczna sieć” zgodnie z niniejszą 

Licencją oznacza sieć, która zapewnia Autoryzowanym użytkownikom dostęp do Wiley 

Online Library za pośrednictwem adresów Internet Protocol (IP) Instytucji członkowskiej.  

 

Ustala się, że określenie „Licencjonobiorca” będzie obejmować każdą z takich 

uczestniczących Instytucji członkowskich w liczbie pojedynczej oraz wszystkie takie 

uczestniczące Instytucje członkowskie, w zależności od indywidualnego przypadku, a 

także Konsorcjum podpisujące niniejszą Umowę w ich wspólnym imieniu. W celu 

uniknięcia wątpliwości, gdy Instytucje członkowskie Konsorcjum pisemnie zaakceptują 

warunki swojego uczestnictwa w niniejszej Licencji przez podpisanie Listu akcesyjnego na 

formularzu załączonym do niniejszej Umowy jako Załącznik L, to będą uważane za strony 

uczestniczące w niniejszej Umowie.  

 

Załącznik A będzie zawierać informacje dotyczące adresów IP dla Bezpiecznej sieci 

objętych niniejszą Licencją oraz informacje kontaktowe każdej z takich Instytucji 

członkowskiej. Każdy Załącznik dotyczący Licencjonowanego produktu elektronicznego 

będzie określać warunki finansowe dotyczące każdej Instytucji członkowskiej.  
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3. Upoważnieni użytkownicy - Osoby, które zostały upoważnione przez Licencjonobiorcę 

do korzystania z dostępu do Wiley Online Library. Upoważnieni użytkownicy muszą być 

aktualnymi i autentycznymi członkami wydziału, studentami, naukowcami, członkami 

grona nauczycielskiego, bibliotekarzami, dyrektorami lub pracownikami Licencjobiorcy, 

bądź wykonawcami zatrudnionymi przez Licencjobiorcę pod warunkiem, że tacy 

podwykonawcy zostali poinformowani oraz wyrazili zgodę na to, aby przestrzegać 

Warunków i zasad użytkowania określonych w niniejszej Umowie oraz na to, że będą 

mieli dostęp do Wiley Online Library za pośrednictwem Bezpiecznej sieci Licencjobiorcy. 

Użytkownicy przypadkowi z ogółu społeczeństwa lub goście biznesowi mogą także 

uzyskać zgodę Licencjobiorcy na korzystanie z dostępu do Wiley Online Library z 

wyznaczonych terminali lub urządzeń bezprzewodowych  o adresie IP kontrolowanym 

przez Licencjobiorcę. Te wyznaczone terminale powinny być fizycznie umieszczone w 

bibliotekach lub fizycznie podobnych pomieszczeniach kontrolowanych bezpośrednio 

przez Licencjobiorcę. 

 

4. Prawa własności intelektualnej - Te prawa obejmują, bez ograniczeń, patenty, znaki 

handlowe, nazwy handlowe, prawa do wzoru przemysłowego, prawa autorskie (włącznie z 

prawami dotyczącymi oprogramowania komputerowego), prawa dotyczące baz danych, 

prawa do wiedzy fachowej „know-how” oraz inne prawa własności intelektualnej, w 

każdym z przypadków bez względu na to, czy są one zastrzeżone czy też nie, a które mogą 

istnieć w dowolnym miejscu na świecie. 

 

5. Produkty elektroniczne - Wszystkie produkty, usługi oraz treść dostępna w bibliotece 

Wiley Online Library będą uważane za objęte definicją Produktów elektronicznych. 

Szczegóły dotyczące rodzajów produktów lub usług elektronicznych licencjonowanych na 

podstawie niniejszej Umowy, jak również wszelkie cenniki oraz prawa Licencjobiorcy do 

dostępu określono w odpowiednim Załączniku. Te produkty i usługi są zdefiniowane 

następująco: 

 

a. Licencjonowane produkty elektroniczne - Edycje elektroniczne (online) 

czasopism firmy Wiley oraz innych publikacji wraz z ich zawartością, w tym, 

między innymi, istotnych prac referencyjnych, Aktualnych protokołów, 

podręczników laboratoryjnych i baz danych, które Licencjobiorca licencjonuje na 

podstawie niniejszej Umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie 

Licencyjnej i stosownych Załącznikach. 

 

Licencjonowane produkty elektroniczne są wyszczególnione w następujących 

Załącznikach: 

 

Załączniki 2-4  Czasopisma online  

Załącznik 8: Umowa dotycząca hostingu lokalnego 

 

 

b. Licencjonowane usługi elektroniczne – Funkcje i usługi elektroniczne w 

bibliotece Wiley Online Library udostępniane Licencjobiorcy oraz jego 

Upoważnionym użytkownikom w sposób opisany poniżej. 

 

1. EarlyView (wczesne oglądanie) – umożliwia wyświetlanie przeglądanych 

przez użytkownika, w pełni przytaczanych artykułów online gdy tylko staną 

się dostępne, przed publikacją skompilowanego wydania czasopisma.  
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2. Saved Title Alerts (powiadomienia o zapisanych tytułach) – umożliwiają 

Upoważnionym użytkownikom wnioskowanie i otrzymywanie pocztą 

elektroniczną spisów treści dowolnych czasopism dostępnych online w 

bibliotece Wiley Online Library oraz otrzymywanie powiadomień o 

nowopublikowanych artykułach, które spełniają określone kryteria 

wyszukiwania. 

 

B. PRZYWILEJE DOSTĘPU 

 

1. Firma Wiley udziela Licencjobiorcy oraz jego Upoważnionym użytkownikom, na okres 

określony poniżej, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa oraz licencji do korzystania za 

pośrednictwem Wiley Online Library z dostępu do pełnego tekstu oraz innych materiałów, 

takich jak zbiory danych publikowanych online w bibliotece Wiley Online Library 

Licencjonowanych produktów elektronicznych wyszczególnionych w Załącznikach 

załączonych do niniejszej Umowy, a do których w dowolnym momencie mogą być 

wprowadzane zmiany. 

 

2. Upoważnieni użytkownicy będą mieli ponadto dostęp do wszystkich dostępnych spisów treści, 

abstraktów artykułów, streszczeń rozdziałów oraz powiązanych stron internetowych dla 

wszystkich Produktów elektronicznych w bibliotece Wiley Online Library. 

 

3. Liczba Upoważnionych użytkowników, którzy mogą jednocześnie mieć dostęp do Wiley 

Online Library jest nieograniczona. 

 

4. Licencjobiorca potwierdza, że Produkty elektroniczne i Wiley Online Library oraz dotyczące 

ich Prawa własności intelektualnej są chronione na mocy prawa. Wszystkie prawa 

nieokreślone szczegółowo w niniejszej Licencji udzielanej Licencjobiorcy są w sposób wyraźny 

zastrzeżone przez firmę Wiley. 

 

C. ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA  

 

1. W poniższych Zasadach i warunkach użytkowania określono prawa i ograniczenia 

dotyczące korzystania z dostępu do Wiley Online Library oraz do Produktów 

elektronicznych przez Licencjobiorcę oraz jego Upoważnionych użytkowników (włączając 

w to studentów nauczanych na odległość). 

 

a. Upoważnieni użytkownicy mogą pobierać, wyszukiwać, wczytywać, wyświetlać i 

przeglądać, kopiować i zapisywać na twardy dysk lub na dyskietkę oraz 

przechowywać lub drukować pojedyncze kopie poszczególnych artykułów, 

rozdziałów lub pozycji w Licencjonowanych produktach elektronicznych na 

własny użytek Upoważnionych użytkowników, do celów naukowych, 

edukacyjnych lub do badań naukowych lub do wewnętrznych celów biznesowych. 

Upoważnieni użytkownicy mogą także przekazywać takie materiały 

współpracownikom będącym osobami trzecimi na twardym dysku lub w formie 

elektronicznej na ich własny użytek lub do celów naukowych, edukacyjnych lub do 

badań naukowych, bądź do celów zawodowych, lecz w żadnym wypadku nie do 

ponownej sprzedaży, systematycznej ponownej dystrybucji lub do jakiegokolwiek 

innego celu. Ponadto Upoważnieni użytkownicy mają prawo do korzystania, jeśli 

posiadają odpowiednie uprawnienia, z liczb, tabel oraz krótkich fragmentów 
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określonych artykułów, rozdziałów lub z innych pozycji Licencjonowanych 

produktów elektronicznych znajdujących się w pracach naukowych i edukacyjnych 

Upoważnionych użytkowników, takich jak książki i artykuły. 

 

b. Wszyscy Upoważnieni użytkownicy mają możliwość utworzenia Strony własnego 

profilu, która umożliwi im tworzenie plików z danymi oraz łączy do 

interesujących artykułów, rozdziałów i pozycji w Licencjonowanych produktach 

Elektronicznych, oraz kryteriów wyszukiwania, które będą mogły być przez nich 

ponownie używane. W tym celu Upoważnieni użytkownicy będą musieli wybrać 

oraz zarejestrować nazwę użytkownika oraz hasło, które Upoważniony 

użytkownik musi utrzymywać w tajemnicy oraz którego nie może ujawniać ani 

którym nie może się z nikim dzielić. 

 

c. Licencjobiorca oraz jego Upoważnieni użytkownicy mogą tworzyć łącza do Wiley 

Online Library z historii ich katalogu zbiorów biblioteki OPAC (Online Public 

Access Catalog), katalogów biblioteki, analizatorów łącz, lokalnie hostowanych 

baz danych lub stron internetowych biblioteki, pod warunkiem, że łącza będą 

obsługiwane przez Licencjobiorcę w Bezpiecznej sieci oraz nie umożliwią 

uzyskania dostępu do licencjonowanej treści przez jakiekolwiek inne osoby poza 

Upoważnionymi użytkownikami, oraz że nie będą używane w powiązaniu z 

jakąkolwiek płatną lub komercyjną usługą lub dla jakiegokolwiek innego użytku 

komercyjnego. 

 

d. Upoważnieni użytkownicy będący członkami wydziału lub personelu 

Licencjobiorcy mogą pobierać i drukować wielokrotną ilość kopii materiałów z 

Licencjonowanych produktów elektronicznych w celu tworzenia wieloźródłowego 

zbioru informacji do użytku na zajęciach (pakietów szkoleniowych) lub 

wirtualnego środowiska nauczania, do rozdania studentom w instytucji 

Licencjobiorcy bezpłatnie lub za opłatą na pokrycie kosztów danych materiałów. 

Materiały z Licencjonowanych produktów elektronicznych mogą być także 

przechowywane w formie elektronicznej w bezpiecznych elektronicznych plikach 

danych dostępnych Upoważnionym użytkownikom będącym studentami w 

instytucji Licencjobiorcy, w ramach części ich pracy na zajęciach, tak długo jak 

stosowane będą odpowiednie metody kontroli dostępu, takie jak nazwa 

użytkownika i hasło.  

 

e. Personel biblioteki Licencjobiorcy może dostarczyć innej bibliotece, na prośbę tej 

biblioteki, pojedynczą kopię papierową (pocztą lub faksem) lub kopię 

elektroniczną pojedynczego dokumentu z Licencjonowanych produktów 

elektronicznych, w celach naukowych lub do indywidualnej nauki. Kopia 

elektroniczna musi zostać dostarczona drogą bezpiecznej transmisji elektronicznej 

(jak np. Ariel) oraz musi ona zostać usunięta przez bibliotekę natychmiast po 

wydrukowaniu papierowej kopii dokumentu dla jej użytkownika. 

 

f. Licencjobiorca może dokonywać transkrypcji fragmentów Materiałów 

Licencjonowanych na pismo Braille’a, pismo z powiększoną czcionką lub inne 

odpowiednie wersje w celu umożliwienia dostępu do Materiałow 

Licencjonowanych dla niepełnosprawnych Upoważnionych Użytkowników. 
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2. Z wyjątkiem postanowień Paragrafu C.1 powyżej, Upoważnieni użytkownicy nie mogą 

kopiować, dystrybuować, przesyłać lub w jakikolwiek inny sposób powielać, sprzedawać 

ani odsprzedawać materiałów z Produktów elektronicznych; przechowywać tego rodzaju 

materiałów w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku w systemie wyszukiwania 

i udostępniania informacji; ani przesyłać takich materiałów, bezpośrednio lub pośrednio, 

do użytku w jakiejkolwiek płatnej usłudze takiej jak dostawa dokumentów i „list serve”., 

bądź do użytku przez jakiekolwiek firmy zajmujące się wyszukiwaniem i dostarczaniem 

poszczególnych informacji (information brokerage) lub do systematycznej dystrybucji, bez 

względu na to, czy będzie miała ona charakter komercyjny czy też nieprzynoszący zysku 

oraz bez względu na to, czy będzie za nią pobierana opłata czy też nie. 

 

3. Licencjonobiorca i jego Upoważnieni użytkownicy nie mają prawa usuwać, ukrywać ani 

modyfikować jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, informacjach o autorze lub 

informacji o zrzeczeniu się praw i obowiązków umieszczonych na materiałach z Wiley 

Online Library. Upoważnieni użytkownicy nie mogą łączyć materiałów z Produktów 

elektronicznych z innymi materiałami lub w jakikolwiek inny sposób tworzyć prac 

pochodnych na jakimkolwiek innym nośniku. Niniejsza Umowa nie zabrania jednak 

stosowania krótkich cytatów w celu skomentowania, skrytykowania lub do podobnych 

celów naukowo-badawczych. 

 

4. Upoważnieni użytkownicy nie mogą robić niczego, co mogłoby ograniczyć lub 

uniemożliwić dostęp lub korzystanie innych Upoważnionych użytkowników z Wiley 

Online Library i Licencjonowanych produktów elektronicznych. 
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5. Jeżeli Upoważniony użytkownik nie będzie przestrzegał niniejszych Zasad i warunków 

użytkowania lub innych warunków niniejszej Licencji, firma Wiley zastrzega sobie prawo 

do zawieszenia lub cofnięcia, wedle własnego uznania, prawa dostępu takiego 

Upoważnionego użytkownika do Wiley Online Library oraz Licencjonowanych produktów 

elektronicznych w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego powiadomienia, 

dodatkowo do wszelkich pozostałych sankcji. Z wyjątkiem sytuacji istotnego naruszenia 

warunków Umowy, które firma Wiley będzie uważać za niebezpieczne dla integralności i 

bezpieczeństwa Wiley Online Library lub takiego naruszenia, które jeżeli nie zostanie 

natychmiast naprawione, to może wedle opinii firmy Wiley w dalszym ciągu powodować 

szkodę, firma Wiley powiadomi z wcześniejszym wyprzedzeniem Licencjobiorcę o 

zamiarze wypowiedzenia prawa dostępu danego Upoważnionego użytkownika oraz 

umożliwi Licencjobiorcy i/lub Upoważnionemu użytkownikowi naprawienie takiego 

naruszenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia lub wyrazi zgodę na to, aby 

przestrzegał on zasad i warunków niniejszej Licencji. 

 

6. Zezwala się Upoważnionym Użytkownikom używać Materiałów Licencyjnych do 

przeprowadzania i brania udziału w czynnościach text mining/ data mining w badaniach 

naukowych i do innych Celów Edukacyjnych oraz zezwala się Upoważnionym 

Użytkownikom wprowadzać, ładować i umieszczać wyniki w Bezpiecznej Sieci oraz 

wykorzystywać te wyniki zgodnie z niniejszą Licencją. Nie zezwala się Upoważnionym 

użytkownikom: wyświetlać lub dystrybuować jakiejkolwiek części Materiałów 

Licencjonowanych w jakiejkolwiek sieci elektronicznej, w tym w sieci  Internet, z 

wyjątkiem Bezpiecznej Sieci. Dla uniknięcia wątpliwości  - Wydawca niniejszym 

potwierdza, że jakiekolwiek prawa do baz danych stworzone przez Licencjonobiorcę, 

Upoważnioną Instytucję lub Upoważnionego Użytkownika w wyniku czynności text 

mining/data mining dotyczących Materiału Licencjonowanego będą własnością 

Licencjonobiorcy  lub takiej Upoważnionej Instytucji bądź Upoważnionego Użytkownika. 

Upoważnieni  Użytkownicy, którzy chcą  przeprowadzać text mining/ data mining na 

Elektronicznych Materiałach Licencyjnych do celów niekomercyjnych   mogą korzystać z 

usług  CrossRef Text i Data Mining Service (http://tdmsupport.crossref.org/researchers/) 

zgodnie z  umową Wiley’s  Text and Data Mining na stronie 

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-826542.html. 

 

 

D. OPŁATY 

 

E. WSPÓLNE OBOWIĄZKI 

 

1. Firma Wiley będzie: 

 

a. dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu online oraz 

nieprzerwanej dostępności Licencjonowanych produktów elektronicznych dla 

Upoważnionych użytkowników zgodnie z niniejszą Licencją oraz przywrócenia 

dostępu do takich Licencjonowanych produktów elektronicznych w jak 

najszybszym możliwym czasie na wypadek przerwania lub zawieszenia usługi 

Wiley Online Library, które nie będą wynikać z winy jakiegokolwiek usługodawcy 

będącego osobą trzecią, nad którym firma Wiley nie będzie miała kontroli (np. 

dostawcy Internetu lub usług telekomunikacyjnych); 
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b. dostarczać Licencjobiorcy sumaryczne statystyki związane z użytkowaniem, 

zgodne z Kodeksem postępowania COUNTER lub odpowiadające aktualnie 

obowiązującym standardom profesjonalnym (chyba, że określono inaczej w 

załączonych Załącznikach) dotyczącym korzystania z Licencjonowanych 

produktów elektronicznych przez Upoważnionych użytkowników Licencjobiorcy, 

zgodnie z obowiązującymi prawami chroniącymi prywatność osób oraz 

wymogami związanymi z zachowaniem poufności. 

 

2. Licencjobiorca będzie: 

 

a. podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu poinformowania 

Upoważnionych użytkowników o Zasadach i warunkach regulujących dostęp do 

Wiley Online Library oraz do podkreślenia Upoważnionym użytkownikom 

konieczności przestrzegania przez nich wszelkich ograniczeń związanych z 

dostępem, użytkowaniem, powielaniem i przesyłaniem zawartych w niniejszej 

Umowie; 

 

b. umożliwiać Upoważnionym użytkownikom dostęp wyłącznie poprzez Bezpieczną 

sieć Licencjobiorcy oraz z ważnych adresów IP lub innymi bezpiecznymi 

metodami uwierzytelnienia opisanymi w stosownym Załączniku; podejmować 

wszelkie uzasadnione działania będące w jego mocy w celu uniemożliwienia 

dostępu oraz niewłaściwego użytkowania Licencjonowanych produktów 

elektronicznych oraz Wiley Online Library przez osoby nieupoważnione; oraz do 

wzięcia odpowiedzialności za przerwanie każdego nieupoważnionego dostępu, o 

którym został powiadomiony lub poinformowany; 

 

c. udzielać firmie Wiley informacji na temat adresów IP Licencjobiorcy, które będą 

mogły zostać wykorzystane przez firmę Wiley do uwierzytelnienia 

Upoważnionych użytkowników. Licencjobiorca oświadcza, że wszystkie takie 

adresy IP zostaną ograniczone do jego Bezpiecznej sieci oraz zostaną wymienione 

w Załączniku A i będą w dowolnym momencie aktualizowane. Licencjobiorca 

będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że adresy IP podane w Załączniku A lub w 

inny sposób przekazane firmie Wiley są zgodne z adresami IP Licencjobiorcy oraz 

są ograniczone do fizycznych adresów określonych w niniejszej Umowie. Bez 

ograniczenia obowiązków Licencjobiorcy wynikających z niniejszej Umowy ani 

praw oraz środków zaradczych firmy Wiley na wypadek jej naruszenia, 

Licencjobiorca wyraża zgodę na zapłacenie firmie Wiley, jeżeli firma Wiley tak 

zdecyduje, za jakikolwiek dostęp do Wiley Online Library z adresów IP, które nie 

będą spełniać wymienionych wyżej kryteriów; 

 

d. dokładać wszelkich starań w celu nadzorowania przestrzegania Warunków 

użytkowania oraz niezwłocznie informować firmę Wiley o jakimkolwiek 

naruszeniu praw autorskich lub nieupoważnionym użytkowaniu Produktów 

elektronicznych, o którym dowie się Licencjobiorca; oraz będzie w pełni 

współpracować z firmą Wiley podczas badania takiego naruszenia bądź 

nieupoważnionego użytkowania oraz w każdym działaniu, które firma Wiley 

podejmie w celu wyegzekwowania swoich praw autorskich lub innych Praw 

własności intelektualnej, na koszt firmy Wiley. Niezależnie od powyższego, 

Licencjobiorca nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieupoważnione 

użytkowanie, do którego dojdzie bez wyraźnej lub dorozumianej zgody 
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Licencjobiorcy, pod warunkiem, że Licencjobiorca podjął wszelkie działania w 

celu uniemożliwienia takiego niewłaściwego użycia oraz, jeżeli po tym, jak 

dowiedział się o nim, dołożył wszelkich starań w celu dopilnowania, aby takie 

działanie ustało, oraz jeżeli bezzwłocznie poinformuje firmę Wiley o tego rodzaju 

naruszeniu lub niedotrzymaniu warunków Umowy; 

 

e. Licencjobiorca ani żaden Upoważniony użytkownik nie będzie mieć prawa do 

włączania jakichkolwiek materiałów z Licencjonowanych produktów 

elektronicznych do jakiegokolwiek repozytorium instytucji lub innej osoby. 

Umowy z autorami są oddzielnie negocjowane z firmą Wiley i zawierają 

postanowienia odnośnie tego, co dany autor może, a czego nie może w odniesieniu 

do utworzonych przez niego materiałów publikowanych przez firmę Wiley. 

 

F. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONY DANYCH 

 

Firma Wiley zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony informacji, które są gromadzone w trakcie 

funkcjonowania Wiley Online Library i będzie postępować zgodnie z zasadami Polityki 

prywatności znajdującymi się na stronie http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-

301465.html.  

 

G. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Okres obowiązywania niniejszej Licencji rozpocznie się dnia 1 stycznia 2016 roku i 

zakończy się dnia 31 grudnia 2018 roku.  

 

2. Firma Wiley będzie mieć prawo do żądania od Licencjobiorcy zakończenia dostępu 

Upoważnionego użytkownika do Wiley Online Library, który narusza Zasady i warunki 

użytkowania firmy Wiley lub który narusza prawa autorskie lub inne Prawa własności 

intelektualnej w odniesieniu do Produktów elektronicznych lub do Wiley Online Library.  

 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę licencyjną w przypadku, gdy druga 

ze stron w poważny sposób naruszy swoje obowiązki wynikające z niniejszej Licencji i nie 

naprawi takiego poważnego naruszenia, pod warunkiem, że strona nienaruszająca Umowy 

dostarczy pisemne zawiadomienie o zamiarze rozwiązania niniejszej Umowy i umożliwi 

stronie naruszającej Umowę naprawienie takiego naruszenia w terminie 60 dni od 

otrzymania takiego zawiadomienia. 

 

4. Niezależnie od paragrafu G.3 powyżej, niewywiązanie się z wykonania któregokolwiek z 

warunków lub postanowień niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron w wyniku 

zaistnienia warunków leżących poza jej kontrolą, takich jak, lecz nieograniczających się do 

wojny, strajków, pożarów, powodzi, restrykcji rządowych, aktów terroryzmu, sytuacji 

zagrożenia zdrowia publicznego, awarii zasilania lub uszkodzenia bądź zniszczenia 

jakichkolwiek urządzeń lub serwerów sieciowych, nie będzie uznawane za naruszenie 

niniejszej Umowy. 
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