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USŁUGI DOSTAWY TREŚCI 
 
Szczegóły produktu: 
W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, TS udziela Klientowi prawa do korzystania z następujących Usług dostawy treści zgodnie z poniższymi 
Zasadami i warunkami: 
 

Licencja Produkt (produkty) 
Liczba 

Użytkowników 
końcowych/ 

poziom licencji 

Rodzaj 
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Okres Metoda 
dostawy
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Science Citation Index 
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Social Science Citation 
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1975-2016 
Arts & Humanities Citation 
Index (AHCI) 
Journal Citation Reports  
(JCR) 
- Science Edition 
- Social Sciences Edition 
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1990-Current 
Conference Proceedings 
Citation Index (CPCI)  
- Science Edition  
- Social Science & 
Humanities 

ograniczona 

1950-Current 
Medline 

Instytucjonalny 
 

wieczysta 
 

1/1/2014 
do 

31/12/2016 

Internet 
 

TR 
 

 



 
 
Poziomy licencji i definicja licencji Użytkownika końcowego: 
 
Poziom licencji Definicja licencji Użytkownika końcowego 
„Instytucjonalny” Licencja Użytkownika końcowego, w ramach której dowolny Pracownik/członek Klienta w lokalizacji 

Instytucji określonych w Załączniku A może korzystać z dostępu do Produktu za pomocą szczegółowych 
danych logowania. 

„Pracownik/członek” W stosunku do instytucji akademickiej, pracownik, obecny student lub pełnoetatowy członek kadry 
wydziałowej tej instytucji oraz wszelkie inne osoby niebędące pracownikami, obecnymi studentami lub 
członkami kadry wydziałowej instytucji, lecz uprawnione do sporadycznego dostępu do usług 
informatycznych instytucji z terminali komputerowych znajdujących się na terenie biblioteki instytucji 
(„Użytkownicy przypadkowi”).W celu uniknięcia wątpliwości - zdalny dostęp do Usług dostawy treści 
przez Użytkowników przypadkowych jest zabroniony. 

 
Instytucje Lista instytucji na dzień zawarcia umowy znajduje się w załączniku A 
 
 
 
Dodatkowe postanowienia: 

 
• Wcześniejsze zakończenie: Klient może zakończyć niniejszą umowę z dniem 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok umowy 

uprzedzając o tym TR pisemnie w terminie 15 dni (tzn. do 15 grudnia roku poprzedzającego dany rok umowy) albo z dniem 28 lutego 
danego roku umowy uprzedzając o tym TR pisemnie w terminie 15 dni (tzn. do 15 lutego danego roku umowy) w przypadku gdy 
finansowanie rządowe dla odpowiednio pierwszej albo drugiej raty opłaty za dany rok umowy nie zostanie zapewnione na czas.  

 
• Podatek: TR zobowiązuje się dostarczyć do Klienta oryginalne i aktualne zaświadczenie o rezydencji podatkowej TR  w USA najpóźniej 

wraz z pierwszą fakturą za każdy stosowny rok obowiązywania umowy. TR potwierdza, że w przypadku niedostarczenia przez nią wyżej 
wspomnianego zaświadczenia podatkowego, opłaty należne na podstawie niniejszej umowy mogą podlegać podatkowi potrącanemu w 
Polsce. Z tego powodu, w przypadku powstania takiego zobowiązania zgodnie z obowiązującym prawem w wyniku niedostarczenia przez 
TR powyżej wspomnianego zaświadczenia podatkowego, Klient będzie uprawniony do potrącenia podatku należnego liczonego od kwoty 
opłat określonych powyżej w wysokości wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującej na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
• Uczestnicy Licencji Narodowej /(Instytucje): TR oraz Klient przyjmują do wiadomości, że w ramach niniejszej umowy nowi uczestnicy 

będący polskimi instytucjami akademickimi (w tym szkoły wyższe oraz instytucje naukowe uprawnione do finansowania przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w myśl Art. 2 punkt 9 ustawy o zasadach finansowaniu nauki z dnia 8 października 2004) mogą zostać 
włączeni do niniejszej umowy na podstawie aneksów lub pisemnej zgody TR.  



 
 
Ta Strona przewodnia podlega zasadom i warunkom załączonym do niniejszej Umowy. Swoim podpisem złożonym na niniejszej Stronie przewodniej 
Klient potwierdza, że otrzymał kopię Zasad i warunków oraz że stanowią one część niniejszej Umowy. 
 
Niniejsza umowa staje się ważna po złożeniu w drugiej kolejności podpisu przez Klienta i pod warunkiem, że Klient nie wprowadził do jej treści 
żadnych zmian. W przypadku wprowadzenia zmian przez Klienta umowa staje się nieważna. 
 
 
 
THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) INC. 
 
PRZEZ: _____________________________________ 
 
IMIĘ I NAZWISKO drukowanymi literami:  
TYTUŁ: _____________________________________ 
 
DATA: ______________________________________ 
 

 
ICM UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
 
PRZEZ: _____________________________________ 
 
IMIĘ I NAZWISKO drukowanymi literami:  
TYTUŁ: _____________________________________ 
 
DATA: ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ODDZIAŁ IP & SCIENCE HOMSON SCIENTIFIC 

STANDARDOWE ZASADY I WARUNKI (WERSJA 1.5) (Prawo USA) 
 
1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 
 
1.1. Niżej wymienione określenia, zaczynające się od dużych liter, mają w niniejszej Umowie następujące znaczenie, o ile nie określono inaczej na Stronie przewodniej: 
 
„Podmiot stowarzyszony” w stosunku do którejkolwiek ze stron oznacza podmiot kontrolowany przez tę stronę, kontrolujący ją lub będący pod jej wspólną kontrolą; 
 
„Umowa” oznacza umowę powstałą pomiędzy Stronami i zawartą przez te Strony, zawierającą niniejsze Zasady i warunki oraz Stronę przewodnią; 
 
„Poufne informacje” oznaczają (i) wszystkie informacje o poufnym charakterze dotyczące tajemnic handlowych lub transakcji biznesowych, cen, planów, procedur, produktów, usług lub strategii 
Strony, jej Podmiotów stowarzyszonych i osób trzecich, w stosunku do których ta Strona ma obowiązek zachowania poufności; (ii) wszelkie dokumenty lub informacje określone jako poufne; oraz (iii) 
wszelkie informacje, które ze względu na swój charakter powinny być traktowane przez odbiorcę we wszystkich przypadkach jako poufne, niezależnie od tego, czy są, czy też nie są zaszyfrowane 
wraz z wszystkimi kopiami tych informacji na jakimkolwiek nośniku. Bez żadnego ograniczenia, Materiały licencjonowane i Szczegółowe dane logowania są poufne dla spółki TS, jej Podmiotów 
stowarzyszonych i/lub Dostawców będących osobami trzecimi; 
 
“Rok obowiązywania Umowy” oznacza każdy okres dwunastu (12) miesięcy od początku obowiązywania licencji na Produkt, określonego datą podaną na stronie przewodniej, o ile nie zostanie to 
określone inaczej na Stronie przewodniej; 
 
„Kontrola" i słowa pochodne oznaczają ostateczne umocowanie do określania kierunku polityki zarządzania danego podmiotu, w sposób bezpośredni lub pośredni oraz dzięki posiadaniu pakietu 
udziałów uprawniających do głosowania, na podstawie umowy lub w inny sposób; 
 
„Strona przewodnia” oznacza Stronę przewodnią TS podpisaną przez TS i Klienta oraz zawierającą niniejsze Zasady i warunki; 
 
„Metoda dostawy” oznacza nośniki i/lub metodę dostawy, dzięki której Klient uzyska dostęp do Produktu lub TS dostarczy ten Produkt jak określono na Stronie przewodniej; 
 
„Dokumentacja” oznacza instrukcje użytkownika oraz inną dokumentację i informacje techniczne dotyczące Produktu udostępniane ogólnie przez TS w formie elektronicznej lub innej. 
 
„Użytkownik końcowy” oznacza upoważnionego użytkownika końcowego Materiałów licencjonowanych w zakresie określonym Poziomem licencji; 
 
„Opłaty” oznaczają opłaty płatne przez Klienta jak określono na Stronie przewodniej; 
 
„Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszystkie patenty, prawa autorskie, prawa do projektów, prawa do baz danych, znaki handlowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe, prawa do 'know-
how' i Poufne informacje, prawa moralne i wszelkie inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane i niezarejestrowane) oraz wszystkie przypadki ich stosowania na całym świecie; 
 
„Materiał licencjonowany” oznacza dowolny Produkt i/lub Treść (jak określono w Załączniku dotyczącym usług dostawy treści, jeżeli dotyczy) objętą licencją zgodnie z niniejszą Umową; 
 
„Poziom licencji” oznacza poziom licencji zakupionej przez Klienta w stosunku do Produktu jako określono i szczegółowo opisano na Stronie przewodniej; 
 
„Szczegółowe dane logowania” oznaczają unikalną nazwę użytkownika i hasło używane przez Użytkowników końcowych do uzyskiwania dostępu do Produktu i/lub adres IP Klienta (podane przez 
Klienta na piśmie w dowolnej chwili) wymagane przez TS do zatwierdzenia prawa dostępu oraz inne szczegóły (techniczne lub inne) dotyczące dostępu do Produktów i procesu logowania; 
 
„Strona” oznacza stronę niniejszej Umowy; 
 
„Produkt” oznacza produkt TS wyszczególniony na Stronie przewodniej będący Usługą dostawy treści (jak określono w Załączniku dotyczącym usług dostawy treści), Materiałem (jak określono w 
Załączniku dotyczącym dostawy usług profesjonalnych), Oprogramowaniem lub Usługą dostawy oprogramowania (jak określono w Załączniku dotyczącym dostawy usług oprogramowania) w 
stosownym zakresie; 
 
„Bezpieczna sieć” sieć (niezależna sieć intranet lub prywatna sieć wirtualna w sieci Internet), do której dostęp posiadają wyłącznie upoważnieni przez Klienta użytkownicy, których prawa dostępu są 
uwierzytelniane podczas logowania, a następnie sprawdzane okresowo zgodnie z dobrą praktyką branżową; 
 
„Usługa” oznacza dowolną usługę świadczoną przez TS na podstawie Umowy, w tym dostawę Produktu, Serwis wsparcia lub Serwis profesjonalny; 
 
„Instytucja” oznacza instytucję Klienta i/lub wyznaczoną jednostkę operacyjną w ramach instytucji Klienta jak określono na Stronie przewodniej; 
 
„Oprogramowanie” oznacza wszelkie oprogramowanie dostarczone przez TS (i) zawarte w Produkcie; lub (ii) dostarczone oddzielnie jak określono na Stronie przewodniej, w tym, o ile będzie to mieć 
zastosowanie, wszystkie opublikowane Aktualizacje i Nowsze wersje; 
 
„Usługi wsparcia” oznaczają wszelkie usługi wsparcia i obsługi technicznej świadczone przez TS w stosunku do Produktu jak określono na Stronie przewodniej; 
 
„Okres obowiązywania” oznacza okres świadczenia Usług jak określono na Stronie przewodniej; 
 
„Dostawca będący osobą trzecią” oznacza dostawcę treści, oprogramowania lub technologii będącego osobą trzecią; 
 
„Aktualizacja” oznacza opublikowanie wersji stosownego Produktu zawierającej korekty błędów, poprawki, programy korekcyjne lub korekty Produktu, lecz bez dużych zmian strukturalnych i/lub 
znaczących nowych cech; taka wersja będzie oznaczona wyższą wartością numeru wersji (np. wersja 3.0 zostanie zastąpiona wersją 3.1); i 
 
„Nowsza wersja” oznacza opublikowanie wersji stosownego Produktu zawierającej duże zmiany strukturalne i/lub znaczące nowe cechy; taka wersja będzie oznaczona wyższą wartością głównego 
numeru wersji (np. wersja 3.x zostanie zastąpiona wersją 4.x). 
 
1.2. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy: 
1.2.1. Stroną przewodnią i Zasadami i warunkami (w tym ich Załącznikami), obowiązuje Strona przewodnia; i 
1.2.2. główną częścią niniejszych Zasad i warunków i ich Załącznikiem, obowiązuje Załącznik. 
 
1.3. W niniejszej Umowie, o ile nie wymaga tego inaczej kontekst, odniesienia do słów „obejmują”, „obejmuje”, „w tym”, „w szczególności” lub wszelkich podobnych wyrazów lub zwrotów należy 
interpretować bez ograniczania słów poprzedzających te zwroty lub następujących po nich; 
 
2. OKRES OBOWIĄZYWANIA, ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY 
 
2.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu określonym na Stronie przewodniej. 
 
2.2. Bez naruszenia swoich innych praw i środków zaradczych, każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy na piśmie lub przerwania świadczenia jakiejkolwiek Usługi (stosownie do 
danego przypadku) za pisemnym powiadomieniem ze skutkiem natychmiastowym jeżeli druga Strona dopuści się istotnego naruszenia warunków Umowy lub swoich obowiązków w stosunku do 
określonej Usługi (stosownie do danego przypadku) oraz nie będzie środka zaradczego dla tego naruszenia lub druga Strona nie naprawi tego naruszenia w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego 
zawiadomienia zawierającego żądanie dokonania takiej naprawy. 
 
2.3. TS może wypowiedzieć niniejszą Umowę lub, według własnego uznania, przerwać świadczenie jakiejkolwiek Usługi ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jakakolwiek organizacja będąca 
konkurentem TS przejmie kontrolę nad Klientem. 
 
 
 



 
2.4. Jeżeli w dowolnej chwili TS z jakiegokolwiek powodu podejmie decyzję o przerwaniu ogólnego świadczenia Usługi, TS może anulować tę Usługę powiadamiając o tym Klienta na piśmie z 
zachowaniem co najmniej dziewięćdziesięciodniowego (90) okresu powiadomienia. 
 
2.5. Z CHWILĄ WYPOWIEDZENIA UMOWY LUB ANULOWANIA USŁUGI ODPOWIEDNIO ZGODNIE Z PUNKTEM 2.3 LUB 2.4, JEŻELI KLIENT OPŁACIŁ Z GÓRY JAKIEKOLWIEK OPŁATY ZA 
KORZYSTANIE Z ANULOWANEJ USŁUGI OBEJMUJĄCE JAKIKOLWIEK OKRES NASTĘPUJĄCY PO DACIE ANULOWANIA, JEDYNYM OBOWIĄZKIEM TS WZGLĘDEM KLIENTA W STOSUNKU 
DO TAKIEGO ANULOWANIA BĘDZIE ZWROT OPŁAT Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA TEJ USŁUGI ZA TEN OKRES NASTĘPUJĄCY PO JEJ ANULOWANIU. 
 
2.6. Bez naruszenia swoich innych praw i środków zaradczych, TS może zawiesić świadczenie którejkolwiek Usługi: (i) w przypadku istotnego naruszenia warunków niniejszej Umowy na czas trwania 
takiego naruszenia; i/lub (ii) jeżeli TS będzie mieć uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że Klient dopuścił się istotnego naruszenia warunków niniejszej Umowy na czas trwania badania przez TS, 
czy takie naruszenie występuje lub wystąpiło. TS poinformuje Klienta na piśmie (w tym pocztą elektroniczną) o czasowym zawieszeniu świadczenia Usługi i przyczynie tego zawieszenia tak szybko, 
jak to będzie to w uzasadniony sposób praktycznie możliwe. 
 
3. SKUTKI ROZWIĄZANIA LUB WYGAŚNIĘCIA UMOWY 
 
3.1. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy (określonego „Datą końca obowiązywania Umowy”): 
 
3.1.1. wszystkie licencje udzielone na podstawie niniejszej Umowy utracą swoją ważność, za wyjątkiem licencji których ważność została określona na okres wykraczający poza datę obowiązywania 
umowy 
3.1.2. Klient niezwłocznie przestanie korzystać z dostępu do Poufnych informacji i używać wszystkich takich informacji, za wyjątkiem informacji uzyskanych na podstawie licencji wieczystej 
3.1.3. W terminie trzydziestu (30) dni od Daty końca obowiązywania Umowy, Klient skasuje lub zniszczy wszystkie kopie (we wszystkich formatach i na wszystkich nośnikach) Poufnych informacji 
posiadanych lub kontrolowanych przez Klienta lub Użytkowników końcowych i spowoduje, że zrobią tak również wszyscy Użytkownicy końcowi oraz na wniosek TS niezwłocznie dostarczy TS pisemne 
oświadczenie podpisane przez osobę posiadającą wystarczające umocowania i wiedzę, stwierdzające, że korzystanie z dostępu zakończyło się i że wszystkie Poufne informacje zostały zniszczone lub 
skasowane zgodnie z niniejszym punktem 3.1.  
 
3.2. Z chwilą anulowania Usługi, postanowienia punktu 3.1 będą mieć zastosowanie w stosunku do tej Usługi i związanych z nią Materiałów licencjonowanych (a za datę anulowania stosownej Usługi 
należy rozumieć „Datę końca obowiązywania Umowy”). 
 
3.3. Punkty 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10  będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu. 
 
3.4. Rozwiązanie niniejszej Umowy lub anulowanie bądź zawieszenie Usługi nie wpłynie na żadne prawa należne na dzień takiego wygaśnięcia, rozwiązania, zawieszenia lub anulowania. 
 
4. GWARANCJE 
 
4.1. TS gwarantuje, że posiada prawo do udzielenia wszystkich licencji udzielonych na podstawie niniejszej Umowy. 
 
4.2. TS gwarantuje, że będzie świadczyć Usługi zgodnie ze standardami branżowymi z wykorzystaniem personelu posiadającego właściwe umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje i wiedzę. 
 
4.3. Każda Strona gwarantuje drugiej Stronie, że jest uprawniona do zawarcia niniejszej Umowy i że zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonywanie przez tą Stronę obowiązków wynikających z tej 
Umowy nie naruszy jakichkolwiek stosownych przepisów prawa. 
 
4.4. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, WSZYSTKIE GWARANCJE, ZASADY I WARUNKI WYNIKAJĄCE Z USTAW, PRAWA POWSZECHNEGO LUB 
INNYCH PRZEPISÓW, NIE OBOWIĄZUJĄ W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE ZDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, 
NIENARUSZANIA PRAWA I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 
 
4.5. TS NIE UDZIELA GWARANCJI I ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB POPRAWNOŚCI KTÓREGOKOLWIEK Z MATERIAŁÓW LICENCJONOWANYCH 
LUB NIEZAKŁÓCONEGO I WOLNEGO OD BŁĘDÓW DZIAŁANIA USŁUG BĄDŹ ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY W MATERIAŁACH LICENCJONOWANYCH ZOSTANĄ USUNIĘTE. W SZCZEGÓLNOŚCI, 
TS, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA (I) JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE, ZMIANĘ, UTRATĘ LUB BŁĘDNĄ 
TRANSMISJĘ (W ZAKRESIE, W JAKIM BĘDZIE TO MIEĆ ZASTOSOWANIE) DANYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB SYSTEMÓW KLIENTA LUB JAKIEJKOLWIEK 
OSOBY TRZECIEJ; ORAZ (II) UTRATĘ LUB USZKODZENIE WYNIKAJĄCE Z NIEWYSTARCZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWA DANYCH PODCZAS ICH TRANSMISJI W PUBLICZNYCH SIECIACH 
LUB URZĄDZENIACH TELEKOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. 
 
5. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
5.1. ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ WZGLĘDEM DRUGIEJ STRONY Z TYTUŁU SZKÓD PONIESIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM 
ZANIEDBANIA) LUB Z INNEGO POWODU ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE LUB WYNIKOWE SZKODY WYNIKŁE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I/LUB USŁUGĄ; 
TAKIE POŚREDNIE STRATY LUB SZKODY MOGĄ JEDNAK POWSTAĆ NAWET JEŻELI TAKA STRONA ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH 
POŚREDNICH SZKÓD. 
 
5.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY, JAKA MOŻE WYNIKAĆ LUB MOŻE BYĆ ZWIĄZANA Z USŁUGĄ I/LUB UMOWĄ Z TYTUŁU SZKÓD PONIESIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY, 
CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA) LUB Z INNEGO POWODU, W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK INCYDENTU LUB SERII POWIĄZANYCH INCYDENTÓW: 
5.2.1. W STOSUNKU DO USŁUGI BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY RÓWNEJ OPŁATOM ZAPŁACONYM PRZEZ KLIENTA ZA TĘ USŁUGĘ; 
I 
5.2.2. NIEZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY RÓWNEJ ŁĄCZNYM OPŁATOM ZAPŁACONYM NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY W OKRESIE DWUNASTU 
MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZAJŚCIA TEGO INCYDENTU (LUB PIERWSZEGO INCYDENTU W SERII). 
 
5.3. Punkty 5.1 i 5.2: 
5.3.1. nie dotyczą w stosunku do: (i) obowiązku każdej strony wynagrodzenia szkód drugiej stronie wynikającego z Punktu 7.3; (ii) obowiązków Klienta wynikających z Punktu 8.5; lub (iii) 
jakiegokolwiek obowiązku wynikającego lub związanego z naruszeniem przez Klienta Praw własności intelektualnej w Produktach licencjonowanych przez TS na podstawie niniejszej Umowy; i 
5.3.2. zgodnie z punktem 5.3.1, dotyczy to na równi Podmiotów stowarzyszonych TS i Dostawców TS będących osobami trzecimi, tak jakby takie osoby trzecie były TS. 
 
5.4. Klient zwolni i ochroni TS, jej Podmioty stowarzyszone i Dostawców będących osobami trzecimi przed jakąkolwiek odpowiedzialnością ponoszoną przez TS, jej Podmioty stowarzyszone lub 
Dostawców będących osobami trzecimi (w zakresie, w jakim będzie to mieć zastosowanie) na skutek roszczenia wysuniętego względem TS, jej Podmiotów stowarzyszonych lub Dostawców będących 
osobami trzecimi przez jakikolwiek Podmiot stowarzyszony Klienta, gdyby taka odpowiedzialność miała zostać wyłączona lub ograniczona na podstawie niniejszej Umowy, w przypadku gdyby takie 
roszczenie zostało wysunięte przez Klienta. 
 
6. POUFNE INFORMACJE 
 
6.1. Każda Strona („Strona otrzymująca”) zachowa poufność wszelkich Poufnych informacji otrzymanych od drugiej Strony lub jej Podmiotów stowarzyszonych lub należących do drugiej Strony lub jej 
Podmiotów stowarzyszonych („Strony ujawniającej”) oraz: 
6.1.1. nie ujawni takich Poufnych informacji żadnej osobie z wyjątkiem tych swoich pracowników, wykonawców lub przedstawicieli, którzy są związani obowiązkiem zachowania poufności, wyłącznie do 
użytku wewnętrznego, gdy ujawnienie tych informacji będzie konieczne do wykonania swoich obowiązków lub skorzystania ze swoich praw wynikających z niniejszej Umowy; lub 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.1.2. nie będzie używać takich Poufnych informacji do celów innych niż wykonywanie swoich obowiązków lub korzystanie ze swoich praw wynikających z niniejszej Umowy bez wcześniejszej 
pisemnej zgody Strony ujawniającej. 
 
6.2. Punkt 6.1 nie dotyczy Poufnych informacji w zakresie w jakim: 
6.2.1. te informacje są lub staną się ogólnie i swobodnie dostępne publicznie bez winy Strony otrzymującej lub jej pracowników, wykonawców lub przedstawicieli; lub 
6.2.2. możliwe będzie wykazanie, że te informacje zostały niezależnie opracowane przez Stronę otrzymującą lub zostały jej przekazane przez osobę trzecią jako informacje niepoufne pod warunkiem, 
że taka osoba trzecia nie naruszyła obowiązku zachowania poufności przekazując te informacje Stronie otrzymującej. 
 
6.3. W przypadku, gdy Strona otrzymująca otrzyma prawny nakaz ujawnienia jakiejkolwiek z Poufnych informacji (lub na wniosek stosownego organu władzy), Strona otrzymująca niezwłocznie 
poinformuje o tym na piśmie Stronę ujawniającą (chyba że będzie to prawnie zabronione), tak aby Strona ujawniająca mogła: (i) znaleźć rozporządzenie zapobiegające ujawnieniu lub inny, podobny 
środek zaradczy (i jeżeli Strona ujawniająca znajdzie takie rozporządzenie lub środek zaradczy, Strona otrzymująca będzie współpracować w takim uzasadnionym zakresie, o jaki zwróci się do niej 
Strona ujawniająca); i/lub (ii) zaniechać przestrzegania postanowień niniejszego punktu 6.3. W przypadku nieznalezienia takiego rozporządzenia lub innego środka zaradczego, bądź jeżeli Strona 
ujawniająca zaniecha przestrzegania postanowień niniejszego punktu 6.3, Strona otrzymująca przekaże tylko tę część Poufnych informacji, jaka będzie wymagana przez prawo (według uzasadnionej 
opinii swojego radcy prawnego). 
 
7. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
7.1. Zgodnie z punktem 7.2: 
7.1.1. TS obroni, ochroni i zwolni Klienta od odpowiedzialności za spełnienie roszczeń osób trzecich z tytułu niedotrzymania przez TS gwarancji określonej w punkcie 4.1. 
7.1.2. Klient zwolni, obroni i ochroni TS, jej Podmioty stowarzyszone i Dostawców będących osobami trzecimi przed jakimkolwiek roszczeniem wysuniętym przeciwko TS, tym Podmiotom i 
Dostawcom: (i) że używanie przez TS lub te Podmioty bądź Dostawców, zgodnie z instrukcjami Klienta, jakichkolwiek urządzeń, systemu lub oprogramowania, bądź jakichkolwiek materiałów 
dostarczonych przez Klienta na podstawie lub w związku z niniejszą Umową narusza Prawa własności intelektualnej osoby trzeciej; (ii) że używanie Materiałów licencjonowanych przez Klienta lub 
jakiegokolwiek Użytkownika końcowego poza zakresem niniejszej Umowy narusza Prawa własności intelektualnej osoby trzeciej; i/lub (iii) wynikającym lub związanym z używaniem Materiałów 
licencjonowanych przez Klienta lub jakiegokolwiek Użytkownika końcowego z naruszeniem ograniczeń użytkowania, jak określono w Umowie. 
 
7.2. Strona ubiegająca się o zwolnienie od odpowiedzialności zgodnie z punktem 7.1.1 lub 7.1.2 („Strona roszcząca”) może wystąpić z roszczeniem o stosowne zwolnienie od odpowiedzialności pod 
warunkiem, że: (i) niezwłocznie poinformuje drugą stronę („Stronę zwalniającą od odpowiedzialności”) o takim roszczeniu; (ii) bez pisemnej zgody Strony zwalniającej od odpowiedzialności nie 
podejmie działań, nie zaniecha podjęcia jakichkolwiek działań i nie złoży oświadczenia, które w istotny sposób przeszkodzi Stronie zwalniającej od odpowiedzialności w obronie przed takim 
roszczeniem; i (iii) podejmie wszystkie uzasadnione kroki, aby złagodzić skutki jakiejkolwiek straty lub szkody, którą poniosła osoba trzecia występująca z roszczeniem. 
 
7.3. W przypadku wystąpienia o nakaz sądowy lub uzyskania takiego nakazu w stosunku do Klienta, TS może, według własnego uznania i na własny koszt: (a) uzyskać dla Klienta prawo do 
kontynuacji otrzymywania rzeczonego Materiału licencjonowanego; (b) wymienić lub zmodyfikować rzeczony Materiał licencjonowany, tak aby nie naruszał praw osób trzecich; lub (c) wypowiedzieć 
niniejszą Umowę jedynie w stosunku do rzeczonego Materiału licencjonowanego i zwrócić Klientowi proporcjonalną część Opłat za taki Materiał licencjonowany za okres od Daty końca obowiązywania 
Umowy do końca okresu, za który uiszczono opłatę z góry (jeśli taka występuje). 
 
7.4. Obowiązki TS wynikające z Punktów 7.1 i 7.3 nie dotyczą jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z (i) używaniem Materiałów licencjonowanych w sposób niezgodny z niniejszą Umową; 
(ii) używaniem Materiałów licencjonowanych w połączeniu z produktami osób trzecich, gdyby takie roszczenie wystąpiło wskutek takiego połączenia; (iii) modyfikacją lub zmianą Materiałów 
licencjonowanych inną niż modyfikacja lub zmiana dokonana przez TS lub jej podwykonawców; lub (iv) używaniem jakiejkolwiek wersji Materiałów licencjonowanych po opublikowaniu ich 
ogólnodostępnej Aktualizacji lub Nowszej wersji, co pozwala na uniknięcie domniemanego naruszenia praw. 
 
7.5. NINIEJSZY PUNKT 6.3 OKREŚLA CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ TS ORAZ WYŁĄCZNY I JEDYNY ŚRODEK ZARADCZY KLIENTA W STOSUNKU DO WSZELKICH ROSZCZEŃ Z 
TYTUŁU NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. 
 
8. OPŁATY I PŁATNOŚĆ 
 
8.1. Klient będzie dokonywać płatności na rzecz TS zgodnie z warunkami płatności określonymi na Stronie przewodniej: (i) Opłat; i (ii) wszelkich kosztów podróży służbowych i pozostałych kosztów 
ponoszonych przez TS podczas świadczenia Usług jak określono na Stronie przewodniej lub jak uzgodniono inaczej z Klientem. 
 
8.2. Fakturowane kwoty będą płatne bez potrąceń (z tytułu kompensat, wzajemnych roszczeń lub innych potrąceń) w terminie czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania przez Klienta stosownej faktury 
od TS („Terminie płatności”). O ile nie będzie to określone inaczej na Stronie przewodniej, wszystkie płatności będą dokonywane w dolarach amerykańskich. O ile Klient nie dostarczy TS 
wcześniejszego pisemnego zawiadomienia o numerze zamówienia zakupu lub innej stosownej informacji wymaganej do podania na fakturze wystawionej przez TS na podstawie Umowy, Klient nie 
wstrzyma żadnej płatności należnej na podstawie Umowy i nie odrzuci żadnej faktury wystawionej przez TS na podstawie niniejszej Umowy z powodu niepodania przez TS tych informacji na fakturze. 
 
8.3. Gdy Opłaty będą obejmować opłaty z tytułu transakcji („Opłaty transakcyjne"), po zakończeniu każdego miesiąca TS będzie wystawiać Klientowi faktury miesięczne określające szczegóły 
użytkowania Materiałów licencjonowanych przez Klienta oraz Opłaty transakcyjne poniesione przez Klienta w stosownym miesiącu. W przypadku, gdy Klient zapłacił Opłaty transakcyjne z góry w 
formie zaliczek („Kredyt opłacony z góry”), na koniec każdego miesiąca TS potrąci taką kwotę z Kredytu opłaconego z góry równą Opłatom transakcyjnym płatnym za stosowny miesiąc. Kredyty 
opłacone z góry nie podlegają zwrotowi i mogą być odzyskane jedynie za Usługi realizowane na bazie transakcji. TS nie będzie odpowiedzialna za zapłatę odsetek od Kredytów opłaconych z góry. 
 
8.4. Wszystkie Opłaty nie będą zawierać żadnych opłat nakładanych na Produkty przez rząd lub inną osobę trzecią („Podatku"), w tym m.in. podatku konsumpcyjnego, podatku od sprzedaży, podatku 
od wartości dodanej oraz opłat importowych i eksportowych, które będą opłacane przez Klienta dodatkowo do Opłat. Jeżeli Klient będzie zobowiązany do wstrzymania lub potrącenia jakiejkolwiek 
części Opłat, wówczas TS będzie uprawniona do otrzymania od Klienta takich kwot oraz zapewni, że kwota netto (po naliczeniu Podatku) otrzymana przez TS z tytułu Opłat będzie taka sama jak 
kwota, jaką TS otrzymałaby, gdyby płatność nie podlegała temu Podatkowi. 
 
8.5. O ile nie zostanie to określone inaczej w niniejszej Umowie, Opłaty będą obowiązywać przez cały Okres jej obowiązywania. W przypadku Usług świadczonych na bazie transakcji kontrolowanych 
przez Dostawców będących osobami trzecimi, TS rezerwuje sobie prawo do zmiany Opłat transakcyjnych za te Usługi zgodnie ze wzrostem opłat wprowadzanym przez tych Dostawców, tak aby skutki 
tego wzrostu ponosił Klient. Informacja o wszelkich zmianach takich Opłat transakcyjnych będzie podana w stosownym miejscu na Produkcie lub Klient zostanie o nich poinformowany w inny sposób 
przed wprowadzeniem takich zmian. 
 
8.6. Jeżeli Klient (lub którykolwiek z jego Podmiotów stowarzyszonych) zakupi, połączy się lub zostanie zakupiony przez inną firmę i taka inna firma oraz (o ile będzie to mieć zastosowanie) jej 
Podmioty stowarzyszone stanie się/staną się Podmiotem stowarzyszonym/Podmiotami stowarzyszonymi Klienta i wskutek tego będzie/będą lub byłby/byłyby uprawnione do korzystania z Usług na 
podstawie niniejszej Umowy, TS będzie mieć prawo do takiej korekty Opłat, aby uwzględnić zwiększony zakres użytkowania zgodnie z warunkami stosownej licencji. 
 
8.7. Za pisemnym powiadomieniem Klienta dostarczonym mu z odpowiednim wyprzedzeniem, TS będzie mieć prawo do przeprowadzenia kontroli w normalnych godzinach pracy Klienta, 
bezpośrednio lub poprzez audytora będącego osobą trzecią i nie częściej niż raz na 12 miesięcy, w celu sprawdzenia, czy Materiały licencjonowane są używane w sposób zgodny z postanowieniami 
niniejszej Umowy. Klient będzie współpracować z TS i będzie przekazywać TS wszelkie stosowne informacje, o jakie w uzasadnionych sprawach zwróci się TS (lub jej audytor będący osobą trzecią) 
do celów przeprowadzenia kontroli. Bez naruszenia innych praw lub środków zaradczych TS, jeżeli TS lub jej audytor będący osobą trzecią stwierdzi, że Klient używa Materiałów licencjonowanych w 
sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Klient (i) niezwłocznie przestanie używać tych Materiałów niezgodnie z Umową lub, za pisemnym porozumieniem Stron, zapłaci TS Opłaty 
dodatkowe wystarczające do zezwolenia na takie używanie oraz (ii) zwróci TS koszt takiej kontroli. 
 
9. PRAWA OGRANICZONE ROZPORZĄDZENIAMI RZĄDOWYMI 
 
W przypadku, gdy Klient będzie oddziałem lub agencją Rządu Stanów Zjednoczonych, zastosowanie będzie mieć następujące postanowienie: Wszelkie oprogramowanie lub dokumentacja 
dostarczana na podstawie niniejszej Umowy zawiera „handlowe oprogramowanie komputerowe” i „dokumentację handlowego oprogramowania komputerowego” zgodnie z określeniami używanymi w 
przepisach 48 CFR 12.212 (wrzesień 1995 r.). Zgodnie z przepisami 48 CFR 12.212 i 48 CFR 227.7202-1 do 227.7202-4 (czerwiec 1995 r.), wszyscy użytkownicy końcowi Rządu Stanów 
Zjednoczonych nabywają takie oprogramowanie i dokumentację wyłącznie z prawami wyraźnie określonymi w tych przepisach. 
 
10. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
10.1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna w stosunku do drugiej Strony z tytułu jakiegokolwiek opóźnienia w wykonaniu lub braku wykonania któregokolwiek ze swoich obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy (z wyjątkiem dokonania płatności) z przyczyn będących poza rozsądną kontrolą tej Strony. 
 
10.2. Brak lub opóźnienie którejkolwiek ze Stron w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub umocowania wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub 
umocowania, chyba że zostanie to uzgodnione na piśmie zgodnie z punktem 10.6. 
 
10.3. Klient nie będzie przekazywać, podlicencjonować ani przenosić żadnego ze swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody TS. TS może 
podzlecić lub przenieść wszystkie lub część swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią pod warunkiem, że w przypadku podzlecenia, TS pozostanie 
stroną odpowiedzialną za wykonanie takich obowiązków wynikających z tej Umowy przez swoich podwykonawców. Każde przekazanie, podlicencjonowanie lub przeniesienie praw lub obowiązków 
niezgodnie z niniejszym punktem 10.3 będzie nieważne. 
 
10.4. Wszelkie zawiadomienia związane z niniejszą Umową będą sporządzane na piśmie w języku angielskim, będą podpisane przez lub w imieniu Strony zawiadamiającej oraz będą doręczane 
osobiście lub dostarczane przesyłką pocztową opłaconą z góry na adres podany na Stronie przewodniej (lub na inny adres przekazany na piśmie przez tę Stronę zgodnie z warunkami określonymi w 
niniejszym punkcie). TS ma prawo do informowania Klienta o przedłużeniu Umowy i cenach pocztą elektroniczną na adres e-mailowy administratora Klienta podany w dowolnej chwili na piśmie 
Klienta. Wszelkie takie zawiadomienia będą uważane za odebrane w dniu, w którym został potwierdzony ich odbiór. 
 
10.5. Niniejsza Umowa stanowi kompletną umowę Stron dotyczącą jej przedmiotu oraz zastępuje wszelkie i wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia pisemne lub ustne związane z tym 
przedmiotem. Klient zgadza się, że wszelkie zasady i warunki zawarte w jakimkolwiek zamówieniu zakupu złożonym przez Klienta do akceptacji TS przed lub po dniu wejścia w życie Umowy nie będą 
obowiązywać i są wyraźnie wyłączone z tej Umowy. Każda Strona potwierdza, że w zawarciu niniejszej Umowy nie opiera się na jakichkolwiek zobowiązaniach podjętych przez drugą Stronę, a nie 



 
określonych w niniejszej Umowie. Niniejszego punktu 10.5 nie należy interpretować jako wyłączającego odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron w stosunku do jakichkolwiek oświadczeń niezgodnych 
z prawdą. 
 
10.6. Wszelkie poprawki niniejszej Umowy muszą być sporządzane w formie pisemnej i muszą być podpisane przez właściwie upoważnionego przedstawiciela każdej Strony. 
 
10.7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne przez jakikolwiek kompetentny sąd, to będzie uważane za usunięte z Umowy bez 
wpływu na jej pozostałe postanowienia. 
 
10.8. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Wspólnoty Pensylwanii. 
 
10.9. Klient nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych znajdujących się na terenie Wspólnoty Pensylwanii. 
 
10.10. Każda Strona wyraża zamiar, że Podmioty stowarzyszone TS i jej Dostawcy będący osobami trzecimi będą beneficjentami niniejszej Umowy jako osoby trzecie i tym samym będą uprawnieni do 
wykonania niniejszej Umowy jako jej pierwotna strona. Nie będzie żadnych innych beneficjentów będących osobami trzecimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY USŁUG DOSTAWY TREŚCI 

ZASADY I WARUNKI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW BĘDĄCYCH USŁUGAMI DOSTAWY TREŚCI 
 
Oprócz warunków zawartych w głównej części Zasad i warunków tej Umowy, warunki niniejszego Załącznika dotyczącego usług dostawy treści mają zastosowanie do wszystkich Usług dostawy treści 
jak określono na Stronie przewodniej. 
 
1. DEFINICJE 
 
1.1. W niniejszym Załączniku dotyczącym usług dostawy treści, następujące określenia zaczynające się z dużej litery mają następujące znaczenie: 
 
„Treść” oznacza wszelkie dane (w tym Dane otagowane), metadane, metryki, schematy, wykresy, literaturę lub inną treść w dowolnej formie zawartą w Usłudze dostawy treści lub dostarczaną z tą 
Usługą: 
 
„Usługa dostawy treści” oznacza jakikolwiek produkt TR dostarczający Treść i/lub dostęp do Treści jak określono na Stronie przewodniej w tym, o ile to będzie mieć zastosowanie, wszystkie jej 
opublikowane Aktualizacje i Nowsze wersje; 
 
„Dokumentacja” oznacza instrukcje użytkownika oraz inną dokumentację i informacje techniczne dotyczące jakiejkolwiek Usługi dostawy treści udostępniane ogólnie przez TR w formie elektronicznej 
lub innej; 
 
„Użytkownik końcowy” oznacza upoważnionego użytkownika końcowego Usługi dostawy treści w zakresie określonym Poziomem licencji; 
 
„Wewnętrzny system baz danych” oznacza elektroniczny system baz danych umożliwiający wyszukiwanie danych, który jest dostępny wyłącznie Użytkownikom końcowym w Bezpiecznej sieci; 
 
„Poziom licencji” oznacza poziom licencji zakupionej przez Klienta w stosunku do Usługi dostawy treści jako określono i szczegółowo opisano na Stronie przewodniej; 
 
„Szczegółowe dane logowania” oznaczają unikalną nazwę użytkownika i hasło używane przez Użytkowników końcowych do uzyskiwania dostępu do Usługi dostawy treści i/lub adres IP Klienta 
(zgodnie z danymi podanymi przez Klienta na piśmie w dowolnej chwili) wymagane przez TR do zatwierdzenia prawa dostępu oraz inne szczegóły (techniczne lub inne) dotyczące dostępu do Usługi 
dostawy treści i procesu logowania do tej usługi; Szczegółowe dane logowania należy uważać za Poufne informacje TR: 
 
„Bezpieczna sieć” oznacza sieć (niezależną sieć intranet lub prywatną sieć wirtualną w sieci Internet), do której dostęp posiadają wyłącznie upoważnieni przez Klienta użytkownicy, których prawa 
dostępu są uwierzytelniane podczas logowania, a następnie okresowo sprawdzane zgodnie z dobrą praktyką branżową; 
 
„Instytucja” oznacza instytucję Klienta i/lub wyznaczoną jednostkę operacyjną w ramach instytucji Klienta jak określono na Stronie przewodniej; 
 
„Oprogramowanie” oznacza wszelkie oprogramowanie dostarczone przez TR (i) zawarte w Usłudze dostawy treści; lub (ii) dostarczone oddzielnie jak określono na Stronie przewodniej, w tym, o ile 
będzie to mieć zastosowanie, wszystkie opublikowane Aktualizacje i Nowsze wersje; 
 
„Dane otagowane” oznaczają metadane zawierające treść bazową używane do tworzenia Usługi dostawy treści, dostarczane w swej oryginalnej, niezmienionej formie z użyciem protokołu FTP lub za 
pomocą innego określonego nośnika elektronicznego, niezależnie od takiej Usługi dostawy treści lub wraz z taką usługą. 
 
„Host będący osobą trzecią” oznacza dostawcę platformy on-line i/lub odsprzedawcę Treści będącego osobą trzecią jak określono na Stronie przewodniej. 
 
2. PRAWA UŻYTKOWANIA 
 
2.1. W zależności od zapłaty stosownych Opłat, w stosunku do każdej Usługi dostawy treści, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy TR udziela Klientowi ograniczonego, niewyłącznego, 
nieprzenoszalnego prawa do umożliwienia Użytkownikom końcowym dostępu do stosownej Usługi dostawy treści (stosownych Usług dostawy treści) zgodnie z warunkami określonymi w klauzulach 
2.2, 2.3 i 2.4 poniżej oraz zgodnie z zakresem Poziomu licencji. 
 
2.2. W Okresie obowiązywania niniejszej umowy, w stosunku do każdej Usługi dostawy treści objętej licencją Użytkownika końcowego, taki Użytkownik końcowy ma prawo: 
 
2.2.1. korzystać z dostępu, pobierać i/lub drukować uzasadnionych ilości Treści zgodnie z potrzebami do własnych prac i do wewnętrznych celów Klienta; i 
 
2.2.2. umieszczać niewielkie części Treści w dokumentach wewnętrznych będących własnością Klienta, pod warunkiem, że takie dokumenty są przeznaczone wyłącznie do wewnętrznego użytku 
Klienta lub dystrybuować niewielkie części Treści na rzecz osób trzecich, jak np. przypadkowo wybranych próbek wyłącznie do celów informacyjnych lub demonstracyjnych, 
 
2.3. Każdorazowo, gdy Użytkownik końcowy powiela jakąkolwiek część Treści, taki Użytkownik końcowy ma obowiązek właściwego poinformowania o źródle takiej Treści i umieszczenia następującej 
informacji wraz z powielaną Treścią: „Niniejszy materiał został skopiowany zgodnie z licencją udzieloną przez Thomson Reuters. Kopiowanie lub redystrybucja niniejszego materiału w całości lub w 
części bez pisemnej zgody działu Scientific firmy Thomson Reuters jest zabroniona.” 
 
2.4. Do celów klauzuli 2.2, „niewielka część” Treści obejmuje taką ilość Treści, która: (i) nie ma samodzielnej wartości handlowej i (ii) nie mogłaby być wykorzystana przez odbiorcę jako zamiennik 
jakiejkolwiek Usługi dostawy treści (lub jej znacznej części) dostarczanej przez TR lub jej Podmioty stowarzyszone. 
 
3. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA 
 
3.1. Z wyjątkiem przypadków zatwierdzonych przez TR lub dozwolonych na podstawie Warunków uzupełniających podanych na końcu niniejszego Załącznika, Klient zobowiązuje się, że nie będzie i 
zobowiązuje się spowodować, że Użytkownicy końcowi nie będą: 
 
3.1.1. używać, kopiować, dostosowywać, tłumaczyć, modyfikować, dokonywać inżynierii wstecznej, dokonywać dekompilacji, dokonywać deasemblacji, podlicencjonować, sprzedawać lub 
dystrybuować jakiejkolwiek części Usługi dostawy treści lub Treści z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego licencją na podstawie niniejszej Umowy lub z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
dozwolonych przez prawo, gdy takie prawa nie będą mogły być zmienione umową; 
 
3.1.2. zezwalać jakiemukolwiek użytkownikowi niebędącemu Użytkownikiem końcowym na korzystanie z dostępu z jakiejkolwiek Usługi dostawy treści lub Treści, z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
dozwolonych w klauzuli 2.2. 
 
3.1.3. (i) tworzyć pochodnych baz danych lub innych instrumentów wykorzystując do tego całość lub część Treści; lub (ii) w inny sposób wykorzystywać Usługi dostawy treści (lub jakiejkolwiek części 
lub pochodnej Treści) w jakimkolwiek innym produkcie lub usłudze; 
 
3.1.4. korzystać z Usługi dostawy treści, bezpośrednio lub pośrednio, na zasadzie współużytkowania zasobów bądź w celu świadczenia usług na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, z wyjątkiem 
przypadków dozwolonych na Stronie przewodniej; 
 
3.1.5. używać programów typu „web crawlers” lub innych rodzajów oprogramowania lub technologii sprzętowych do automatycznego pobierania lub indeksowania Treści z jakiejkolwiek Usługi dostawy 
treści; 
 
3.1.6. ujawniać Szczegółowych danych logowania jakimkolwiek osobom trzecim lub umożliwiać jakimkolwiek osobom trzecim wykorzystywanie Szczegółowych danych logowania do uzyskania 
dostępu do Usługi dostawy treści (w imieniu Użytkownika końcowego lub w inny sposób); 
 
3.1.7. (i) tworzyć odmowy dostępu do usługi, włamywać się do niej, tworzyć nieupoważnionych modyfikacji lub w inny sposób zakłócać jakąkolwiek Usługę dostawy treści z użyciem szkodliwego 
oprogramowania lub w inny sposób; lub (ii) przechwytywać informacji innych osób za pomocą Usługi dostawy treści lub fałszować pochodzenia informacji przesyłanych przez Klienta lub Użytkownika 
końcowego (zależnie jakiego przypadku będzie to dotyczyć) bądź podejmować prób prowadzenia powyższych działań; 
 
3.1.8. używać Usługi dostawy treści (i) do jakiegokolwiek niezgodnego z prawem lub szkodliwego celu; (ii) publikować, przesyłać, dystrybuować, otrzymywać lub rozpowszechniać szkalujących, 
obraźliwych, obscenicznych lub innych niezgodnych z prawem materiałów; lub (iii) narażać, zakłócać, prześladować, zasypywać wiadomościami typu spam, niewłaściwie korzystać lub w inny sposób 
naruszać ustawowych praw (w tym, ale nie wyłącznie, praw do zachowania prywatności i ochrony wizerunku) innych osób; bądź 
 
3.1.9. używać Usługi dostawy treści do jakichkolwiek celów diagnostyki lub lecznictwa medycznego. 
 
3.2. Gdy, w stosunku do Usługi dostawy treści, Poziomem licencji określonym na Stronie przewodniej będzie „Nazwany Użytkownik końcowy”, Klient zapewni, że odbiorcom nie zostanie przekazana 
liczba Numerów ID Użytkownika końcowego większa niż liczba licencji Nazwanego Użytkownika końcowego określona na Stronie przewodniej oraz że Numery ID Użytkownika końcowego nie będą 
przekazywane innym osobom. 
 
3.3. Gdy w stosunku do Usługi dostawy treści, Poziomem licencji określonym na Stronie przewodniej będzie „Równoczesny Użytkownik końcowy”, Klient zapewni, że w dowolnej chwili dostępu do 
Usługi dostawy treści nie będzie mieć więcej Użytkowników końcowych niż liczba licencji Równoczesnego Użytkownika końcowego określona na Stronie przewodniej.  
 
3.4. KLIENT ROZUMIE, ŻE TR JEST DOSTAWCĄ INFORMACJI I ŻE NIE ZAPEWNIA DORADZTWA PRAWNEGO, FINANSOWEGO ANI INNEGO DORADZTWA PROFESJONALNEGO. 
INFORMACJE, MATERIAŁY I OPINIE (O ILE TAKIE BĘDĄ) ZAWARTE W USŁUGACH DOSTAWY TREŚCI SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO OGÓLNYCH CELÓW INFORMACYJNYCH I W 
SWYM ZAMIERZENIU NIE STANOWIĄ PORAD PRAWNYCH ANI PROFESJONALNYCH I NIE NALEŻY SIĘ NA NICH OPIERAĆ I NIE TRAKTOWAĆ ICH JAKO SUBSTYTUTU KONKRETNYCH 



 
PORAD DOTYCZĄCYCH KONKRETNYCH OKOLICZNOŚCI. TR, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI ŻADNI JEJ DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA 
JAKIEKOLWIEK STRATY, JAKIE MOGĄ WYNIKAĆ Z OPIERANIA SIĘ PRZEZ KLIENTA LUB JAKIEKOLWIEK OSOBY TRZECIE NA INFORMACJACH LUB INNYCH MATERIAŁACH ZAWARTYCH 
W USŁUGACH DOSTAWY TREŚCI. 
3.5. W stosownych przypadkach i jako warunek świadczenia Usług dostawy treści przez TR, Klient zapewni, że posiada wszystkie takie licencje i uzyskał wszystkie takie zgody i zezwolenia, aby 
umożliwić TR hosting jakichkolwiek danych, treści lub innych materiałów dostarczanych przez Klienta, jego Użytkowników końcowych lub licencjonodawców będących osobami trzecimi, w stosunku do 
których Klient wymaga, aby TR zapewniała hosting i/lub udostępniała do użytku Użytkownikom końcowym drogą świadczenia Usług dostawy treści. 
 
4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 
Klient potwierdza, że wszystkie Prawa własności intelektualnej w Usługach dostawy treści lub Treści należą do TR lub jej Dostawców będących osobami trzecimi. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
określonych w niniejszej Umowie, TR nie przekazuje Klientowi jakichkolwiek Praw własności intelektualnej i nie udziela mu jakichkolwiek licencji lub praw w stosunku do Usług dostawy treści lub 
Treści. 
 
5. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO USŁUG DOSTAWY TREŚCI 
 
5.1. Gdy Strona przewodnia będzie określać, że hosting stosownej Usługi dostawy treści będzie zapewniany przez Klienta: 
 
5.1.1. Klient: 
(a) zapewni hosting stosownej Usługi dostawy treści na serwerze znajdującym się w Instytucji i w środowisku spełniającym minimalne wymagania eksploatacyjne TR (określone w dowolnej chwili na 
piśmie przez TR); i 
(b) zapewni handlowo uzasadnione środki bezpieczeństwa, w tym hosting Usługi dostawy treści w Bezpiecznej sieci, aby zabezpieczyć tę Usługę dostawy treści przed dostępem jakichkolwiek 
nieupoważnionych osób trzecich lub używaniem przez te osoby. 
 
5.1.2. TR: 
(a) będzie świadczyć Usługę dostawy treści z użyciem Metody dostawy; i 
(b) udzieli Klientowi ograniczonego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa w okresie obowiązywania niniejszej Umowy do hostingu Usługi dostawy treści na pojedynczym serwerze do celów 
korzystania z Usługi dostawy treści zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Załączniku dotyczącym usług dostawy treści. 
 
5.2. Gdy na Stronie przewodniej określono, że dostęp do stosownej Usługi dostawy treści będzie zapewniać Host będący osobą trzecią: 
 
5.2.1. Klient będzie odpowiadać za posiadanie takich licencji i zapłatę takich opłat na rzecz Hosta będącego osobą trzecią jakie są przez niego wymagane do zapewnienia dostępu do jego produktów i 
usług; i 
 
5.2.2. TR nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek przerwy w zapewnieniu Klientowi dostępu do Usługi dostawy treści przez Hosta będącego osobą trzecią lub za jakąkolwiek niezdolność Klienta do 
korzystania z dostępu do Treści zapewnianego przez Hosta będącego osobą trzecią. 
 
5 3. Gdy Strona przewodnia będzie określać, że hosting stosownej Usługi dostawy treści będzie zapewniany przez TR, to TR: 
 
5.3.1. udostępni Usługę dostawy treści Użytkownikom końcowym na stronie internetowej hostowanej i obsługiwanej przez TR (lub osobę trzecią w imieniu TR) dostępnej pod adresem URL, o którym 
TR powiadomi Klienta w dowolnej chwili pod warunkiem, że uwierzytelnianie takich Użytkowników końcowych będzie dokonywane przez podanie prawidłowych Szczegółowych danych logowania; 
 
5.3.2. może zawiesić dostęp do Usługi dostawy treści w celu przeprowadzenia obsługi technicznej, modernizacji sieci lub innych prac związanych z lokalizacją hosta oraz, gdy będzie to możliwe w 
uzasadnionym praktycznym zakresie, odpowiednio wcześniej poinformuje Klienta o takim zawieszeniu; i 
 
5.3.3. dołoży handlowo uzasadnionych starań, aby: (i) utrzymać handlowo uzasadnioną wydajność serwerów i handlowo uzasadnioną szerokopasmowość połączenia internetowego do lokalizacji, w 
której TR hostuje swoje serwery. W każdym przypadku, aby Użytkownikom końcowym zapewnić uzasadniony dostęp do Usługi dostawy treści; (ii) udostępniać Usługę dostawy treści Użytkownikom 
końcowym przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków planowej obsługi technicznej; oraz (iii) przywrócić dostęp do Usługi dostawy treści w przypadku nieplanowanej 
przerwy lub zawieszenia świadczenia tej usługi. 
 
5.4. TR może zmienić format lub charakter Usługi dostawy treści w dowolnej chwili i odpowiednio wcześnie poinformuje o tym Klienta tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe. 
 
5.5. Gdy Klient korzysta z dostępu do Usługi dostawy treści hostowanej przez TR lub przez Hosta będącego osobą trzecią, Klient będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że urządzenia używane przez 
Użytkowników końcowych do korzystania z dostępu do Usługi dostawy treści spełniają minimalne wymagania eksploatacyjne jakie może w dowolnej chwili określić na piśmie TR lub Host będący 
osobą trzecią. 
 
6. TREŚĆ BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ OSÓB TRZECICH 
 
6.1. Klient potwierdza, że może uzyskać dostęp do treści, która pochodzi ze źródła innego niż TR („Treści będącej własnością osób trzecich”) drogą korzystania z Usługi dostawy treści. W stosownych 
przypadkach Załącznik określający warunki dotyczące osób trzecich może zawierać inne zasady i warunki, które będą mieć zastosowanie do Klienta i/lub jakichkolwiek Użytkowników końcowych takiej 
Treści będącej własnością osób trzecich dodatkowo do zasad i warunków niniejszego Załącznika dotyczącego usług dostawy treści. 
 
6.2. W zakresie, w jakim Klient będzie archiwizować lub redystrybuować Treść będąca własnością osób trzecich, Klient ma obowiązek uzyskania wszystkich wymaganych zgód na taką archiwizację i 
redystrybucję oraz na życzenie TR przedstawić kopie takich zgód. 
 
6.3. Jeżeli Dostawca będący osobą trzecią przestanie udostępniać TR swoją Treść będącą własnością osób trzecich lub będzie wymagać, aby TR zawiesiła lub zakończyła dostawę całości lub części 
swojej Treści będącej własnością osób trzecich do Klienta lub któregokolwiek z jego Użytkowników końcowych, wówczas TR będzie mieć prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia tej części 
Usługi dostawy treści zawierającej taką Treść będącą własnością osób trzecich ze skutkiem natychmiastowym bez wcześniejszego powiadomienia lub dalszego zobowiązania względem Klienta. 
 
6.4 Klient potwierdza i zgadza się, że z wyjątkiem sytuacji, w których Klient zawarł oddzielną umowę bezpośrednio z Dostawcą będącym osobą trzecią, Klient nie zawarł żadnej umowy z Dostawcą 
będącym osobą trzecią dotyczącej dostawy Treści będącej własnością osób trzecich. Żaden Dostawca będący osobą trzecią nie ma w stosunku do Klienta obowiązku zapewnienia opieki nad jego 
Treścią będącą własnością osób trzecich i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za tę Treść. W PRZYPADKU ISTNIENIA WYMOGU ZAWARCIA UMOWY LUB PODJĘCIA ZOBOWIĄZANIA, TR, 
JAKO PRZEDSTAWICIEL KAŻDEGO DOSTAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ TRZECIĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW NINIEJSZEGO ZASTRZEŻENIA, ZWALNIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KAŻDEGO 
DOSTAWCĘ BĘDĄCEGO STRONĄ TRZECIĄ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT KLIENTA, JAKIE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU TAKIEJ UMOWY LUB ZOBOWIĄZANIA. 
 
7. OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ UMOWY PO JEJ ROZWIĄZANIU 
 
Klauzule 1 i 4 oraz (zależnie od sposobu rozwiązania Umowy zgodnie z klauzulą 11) klauzule 9 i 10 będą obowiązywać nadal po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub zakończeniu 
świadczenia stosownej Usługi dostawy treści. 
 

ZASADY I WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE NASTĘPUJĄCYCH USŁUG DOSTAWY TREŚCI I TREŚCI Z 
TAKICH PRODUKTÓW: 

Arts & Humanities Citation Index 
Biological Abstracts 
BIOSIS Citation Index 
BIOSIS Previews 
Conference Proceedings Citation Index 
Current Chemical Reactions 
Current Contents Connect 
Current Contents Connect Collections 
Current Contents Search 
Derwent Innovations Index 
Essential Science Indicators 
InCites 
Index Chemicus 
Journal Citation Reports 
Science Citation Index Expanded 
Social Sciences Citation Index  
Zoological Record 
 
8. LICENCJA NA REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNE 
 
8.1. Na życzenie Klienta, TR udzieli Klientowi ograniczonego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa do korzystania z interfejsu programowania aplikacji („API”) usług sieciowych TR do korzystania 
z dostępu do którejkolwiek z wyżej wymienionych Usług dostawy treści, które są aktualnie subskrybowane przez Klienta, wyłącznie do celu ekstrakcji, prowadzenia i wyświetlania określonych pól 
danych bibliograficznych w publicznie dostępnym lub wewnętrznym repozytorium instytucjonalnym w okresie ważności subskrypcji Klienta obejmującej stosowną Usługę (stosowne Usługi) dostawy 
treści. Takie repozytorium instytucjonalne może jedynie obejmować dane dotyczące materiałów autorstwa kadry wydziałowej, studentów Klienta lub stowarzyszonych z nim pracowników naukowych i 



 
nie może obejmować następujących rodzajów informacji: (i) abstraktów artykułów; (ii) cytowanych materiałów bibliograficznych; (iii) cytowanych artykułów; oraz (iv) informacji kontaktowych autora. 
Ponadto Klient umieści hiperłącze do stosownej Usługi dostawy treści w każdym rekordzie repozytorium instytucjonalnego, który zawiera jakąkolwiek Treść. 
 
8.2 Klient nie będzie używać, kopiować, dostosowywać, tłumaczyć, modyfikować, dokonywać inżynierii wstecznej, dokonywać dekompilacji, dokonywać deasemblacji, podlicencjonować, sprzedawać 
lub dystrybuować interfejsu API z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego licencją na podstawie niniejszej Umowy lub z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo, gdy takie prawa 
nie będą mogły być zmienione umową. Ponadto Klient nie zezwoli jakiejkolwiek osobie trzeciej korzystać z interfejsu API bez uprzedniej pisemnej zgody TR. 
 
9. TREŚĆ OBJĘTA LICENCJĄ WIECZYSTĄ 
 
9.2. Gdy Strona przewodnia będzie informować, że Treść zawarta w Usłudze dostawy treści jest Treścią objętą licencją wieczystą, to prawa udzielone na podstawie klauzuli 2 w stosunku do takiej 
Treści, istniejące na stosowny dzień określony Datą końca obowiązywania Umowy, będą prawami wieczystymi. 
 
9.3. Klient nie będzie używać jakiejkolwiek Treści objętej licencją wieczystą w połączeniu z innym oprogramowaniem lub systemem, który nie został dostarczony lub zatwierdzony na piśmie przez TR. 
 
9.4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy bądź zakończeniu świadczenia stosownej Usługi dostawy treści, wszelka Treść objęta licencją wieczystą, która była objęta hostingiem TR przed 
takim wypowiedzeniem, wygaśnięciem lub zakończeniem zostanie dostarczona do Klienta na trwałym nośniku elektronicznym określonym przez TR na prośbę Klienta. 
 
10. OPROGRAMOWANIE DO TREŚCI OBJĘTEJ LICENCJĄ WIECZYSTĄ 
 
10.2. Z wyjątkiem EndNote, EndNote Web i jakichkolwiek produktów będących ich następcami, w przypadkach, gdy Oprogramowanie będzie używane w połączeniu z Treścią objętą licencją wieczystą 
do celu korzystania z dostępu i przeglądania takiej Treści, TR udzieli Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji wieczystej na korzystanie z takiego Oprogramowania wyłącznie do 
tego celu i dostarczy takie Oprogramowanie Klientowi na trwałym nośniku elektronicznym określonym przez TR po zakończeniu świadczenia stosownej Usługi dostawy treści. 
 
10.2 Jeżeli TR dostarczy Klientowi jakiekolwiek Oprogramowanie zgodnie z klauzulą 10.1, to po zakończeniu świadczenia stosownej Usługi dostawy treści TR nie będzie mieć obowiązku zapewnienia 
dalszego wsparcia dotyczącego takiego Oprogramowania, chyba że Strony ustalą inaczej na podstawie oddzielnej umowy o pomocy technicznej. TR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI I NIE 
PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO UŻYWANIA TAKIEGO OPROGRAMOWANIA PRZEZ KLIENTA PO ZAKOŃCZENIU ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTAWY TREŚCI. 
 
11. WYPOWIEDZENIE LUB WYGAŚNIĘCIE LICENCJI WIECZYSTEJ 
 
Wieczyste korzystanie z Treści objętej licencją wieczystą lub jakiegokolwiek Oprogramowania przez Klienta podlega ograniczeniom i obowiązkom określonym w niniejszej Umowie, a TR może cofnąć 
Klientowi wieczystą licencję jeżeli Klient nie spełni takich ograniczeń i obowiązków. 
 
12. RAPORTY O UŻYTKOWANIU 
 
W stosunku do Usługi (Usług) dostawy treści określonej (określonych) powyżej, TR udostępni Klientowi statystyki dotyczące użytkowania takiej Usługi dostawy treści przez Klienta i/lub Użytkowników 
końcowych zgodnie z wytycznymi i standardami przyjętymi i zatwierdzonymi przez Międzynarodowe Konsorcjum Konsorcjów Bibliotek (International Consortium of Library Consortia - ICOLC) zgodnie 
z Normami dobrej praktyki COUNTER. 
 

ZASADY I WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE NASTĘPUJĄCYCH USŁUG DOSTAWY TREŚCI I TREŚCI Z 
TAKICH PRODUKTÓW: 

 
Aureka 
PatentWeb 
Thomson Innovation 
Trademark.com 
 
13. INNE DOZWOLONE PRZYPADKI KORZYSTANIA Z TREŚCI 
 
13.1 W Okresie obowiązywania niniejszej umowy, w stosunku do każdej wyżej wymienionej Usługi dostawy treści objętej licencją Użytkownika końcowego, taki Użytkownik końcowy ma prawo 
dystrybuować ograniczone, szczególnie relewantne części Treści do wymiany korespondencji z (i) urzędami i instytucjami państwowymi; (ii) osobami trzecimi w związku z potencjalnymi transakcjami 
licencjonowania; i (iii) osobami trzecimi do celów reprezentowania lub doradzania Klientowi podczas postępowania sądowego lub w innych postępowaniach dotyczących ubiegania się, przedłużenia 
ważności, rozszerzenia zakresu lub egzekwowania Praw własności intelektualnej, mających w każdym przypadku związek z produktami lub usługami Klienta. 
 
13.2 W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Klient może przechowywać i używać Treści z którejkolwiek z wyżej wymienionych Usług dostawy treści w Wewnętrznym systemie baz danych lub w 
narzędziach analitycznych wyłącznie do celów wewnętrznego użytku służbowego Klienta gdy użytkowanie jest ograniczone do dostępu jedynie przez Użytkowników końcowych, z wyjątkiem 
przypadków dozwolonych inaczej na Stronie przewodniej. 
 

ZASADY I WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE DANYCH OTAGOWANYCH: 
 
14. INNE DOZWOLONE PRZYPADKI KORZYSTANIA Z DANYCH OTAGOWANYCH 
 
W stosunku do jakiejkolwiek licencji dotyczącej Danych otagowanych, Klient może używać takich Danych otagowanych do wykonywania liczbowych i statystycznych analiz elementów danych 
pochodzących z Usługi dostawy treści. Ponadto niezależnie od tego, czy użyto jakiegokolwiek języka sprzecznego z użytym w niniejszej Umowie, Klient może (i) pobierać Dane otagowane do 
wykorzystania w analityce danych oraz narzędziach wizualizacji objętych prawami własności lub prawami osób trzecich; (ii) używać programów typu „web crawlers” do ekstrakcji próbek z Danych 
otagowanych; oraz (iii) tworzyć pochodne bazy danych składających się z wyżej wspomnianych danych analitycznych; jednakże pod warunkiem, że wszystkie Prawa własności intelektualnej do takich 
Danych otagowanych lub pochodnych baz danych będą należeć do TR; wszystkie takie prawa udzielone w niniejszej klauzuli są ograniczone do wewnętrznego, niekomercyjnego korzystania z Danych 
otagowanych przez Klienta, a Klient nie może dystrybuować ani podlicencjonować jakiejkolwiek osobie trzeciej jakiejkolwiek części Danych otagowanych lub pochodnych baz danych utworzonych 
zgodnie z niniejszą klauzulą. Używanie Danych otagowanych może być również ograniczone do konkretnego projektu jeżeli zostało to tak określone na Stronie przewodniej. 
 
15. DOSTAWA DANYCH OTAGOWANYCH 
 
TR dostarczy Klientowi Dane otagowane w formacie wskazanym na Stronie przewodniej. 
 
  

ZASADY I WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE INCITES: 
 
16. LICENCJA INCITES 
16.1 Zgodnie z poniższymi warunkami, TR niniejszym udziela Klientowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do: 
16.1.1 korzystania z dostępu i przeglądania Danych InCites (zgodnie z poniższą definicją), gdy tylko staną się dostępne za pośrednictwem systemów TR; 
16.1.2 pobierania, umieszczania i przechowywania metadanych artykułów zawartych w zbiorach danych InCites dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta określonych na Stronie Przewodniej 
(„Danych Artykułów”) oraz liczby cytowań artykułów wyświetlanych w InCites na publicznie dostępnej stronie internetowej lub w systemie wewnętrznym kontrolowanym przez Klienta, który jest 
dostępny i który może być przeglądany wyłącznie przez kadrę wydziałową Klienta, studentów i stowarzyszonych z nim pracowników naukowych („System Wewnętrzny”), pod warunkiem, że taka 
strona internetowa lub system będzie zawierać wyłącznie Dane Artykułów oraz liczbę cytowań dotyczącą materiałów, których autorem jest kadra wydziałowa Klienta, jego studenci lub stowarzyszeni z 
nim pracownicy naukowi; 
16.1.3 pobierania, umieszczania i przechowywania mierników wartości artykułów zawartych w zbiorach danych InCites dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta określonych na Stronie 
Przewodniej („Mierników Wartości Artykułów”) w Systemie Wewnętrznym, pod warunkiem, że taki system będzie zawierać wyłącznie Mierniki Wartości Artykułów dotyczące materiałów, których 
autorem jest kadra wydziałowa Klienta, jego studenci lub stowarzyszeni z nim pracownicy naukowi; 
16.1.4 pobierania, umieszczania i przechowywania danych Porównań Globalnych zawartych w InCites w Systemie Wewnętrznym, pod warunkiem, że taki system będzie zawierać wyłącznie dane 
Porównań Globalnych dotyczące materiałów, których autorem jest kadra wydziałowa Klienta, jego studenci lub stowarzyszeni z nim pracownicy naukowi; 
16.1.5 pobierania, umieszczania i przechowywania danych Profili Instytucjonalnych zawartych w InCites w Systemie Wewnętrznym, pod warunkiem, że taki system będzie zawierać wyłącznie dane 
Profili Instytucjonalnych dotyczące materiałów, których autorem jest kadra wydziałowa Klienta, jego studenci lub stowarzyszeni z nim pracownicy naukowi oraz informacje demograficzne i finansowe 
dotyczące Klienta; oraz 
16.1.6 umieszczania Danych InCites w raportach wewnętrznych, pod warunkiem, że takie raporty będą zawierać wyłącznie dane dotyczące materiałów, których autorem jest kadra wydziałowa Klienta, 
jego studenci lub stowarzyszeni z nim pracownicy naukowi oraz informacje demograficzne i finansowe dotyczące Klienta. Do celów niniejszej Umowy, określenie „Dane InCites” oznacza Dane 
Artykułów, Mierniki Wartości Artykułów, dane Porównań Globalnych i dane Profili Instytucjonalnych. 
 
17. OGRANICZENIA INCITES 
17.1 Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy, Klientowi niniejszym wyraźnie zabrania się: 
17.1.1 wykorzystywać jakichkolwiek Danych InCites do tworzenia lub formułowania nowych mierników lub wskaźników; 
17.1.2 pobierać i umieszczać na publicznie dostępnej stronie internetowej lub w Systemie Wewnętrznym jakichkolwiek Danych InCites, które nie są związane z kadrą wydziałową Klienta, jego 
studentami lub stowarzyszonymi z nim pracownikami naukowymi; lub 
17.1.3 prowadzić komercyjną dystrybucję Danych InCites. 
 
 
 



 
18. PRAWA KLIENTA PO ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU UMOWY 
Po wygaśnięciu lub zakończeniu subskrypcji Klienta dotyczącej materiałów InCites, Klient może zachować Dane InCites, które pobrał przed dniem wygaśnięcia lub zakończenia subskrypcji oraz w 
dalszym ciągu może korzystać z takich Danych InCites, pod warunkiem, że będzie to zgodne z niniejszymi warunkami subskrypcji. Niniejsza licencja nie dotyczy przypadku zakończenia subskrypcji 
Klienta dotyczącej materiałów InCites z powodu naruszenia warunków umowy licencyjnej. 
 


