
Wyciąg z umowy licencyjnej Nature 

2. DOSTAWA I UDZIELENIE PRAW 

2.1 ............Licencjodawca udziela Licencjonobiorcy następujących niewyłącznych praw („Praw”) na Okres 
Dostawy: 

(a) zezwalanie każdemu Członkowi na korzystanie z dostępu poprzez Sied w dowolnej chwili 

(zgodnie z punktem 7) z serwera Licencjonodawcy lub, w przypadkach indywidualnych, za pomocą 

usługi świadczonej przez przedstawiciela w jego imieniu, do celu korzystania z dostępu do tej części 

Materiału Licencjonowanego, która jest przez niego subskrybowana (jak określono w Załączniku A) 

do celów związanych z badaniami, nauczaniem i prywatnym studiowaniem za pomocą stacji 

roboczych podłączonych do Sieci Członka; 

(b) udostępnianie tej części Materiału Licencjonowanego, która jest subskrybowana przez Członka 

(jak określono w Załączniku A) bezpośrednio lub zdalnie poprzez Sied stosownego Członka 

Upoważnionym Użytkownikom tego Członka do celów związanych z badaniami, nauczaniem i 

prywatnym studiowaniem zgodnie ze zwyczajowymi procedurami i praktykami Licencjonobiorcy 

akceptowalnymi dla Licencjonodawcy; 

(c) zezwalanie Upoważnionym Użytkownikom Członka na drukowanie i/lub pobieranie 

pojedynczych artykułów i innych pojedynczych pozycji pochodzących z wyszukiwania tej części 

Materiału Licencjonowanego, do której stosowny Członek ma subskrybowany dostęp (jak określono w 

Załączniku A) do celów związanych z badaniami, nauczaniem i prywatnym studiowaniem za pomocą 

stacji roboczych podłączonych do Sieci Członka; 

(d) zezwalanie personelowi akademickiemu akredytowanemu przez Członka na kopiowanie 

pojedynczych artykułów z tej części Materiału Licencjonowanego, do której stosowny Członek ma 

subskrybowany dostęp (jak określono w Załączniku A) celem przekazania ich studentom 

akredytowanym przez Licencjonobiorcę w celu umieszczenia takich pojedynczych artykułów w 

pakietach szkoleniowych; 

(e) zezwalanie każdemu Członkowi na kopiowanie pojedynczych egzemplarzy artykułów z tej 

części Materiału Licencjonowanego, do której stosowny Członek ma subskrybowany dostęp (jak 



określono w Załączniku A) w formie wydruku na papierze celem ich bezpłatnej dystrybucji w takiej 

papierowej wersji (lecz nie elektronicznej) do bibliotek organizacji typu non-profit i organizacji 

niekomercyjnych zgodnie z zasadami dozwolonego użytku. Osoba, która niniejszym otrzymała taką 

kopię nie nabywa prawa ani licencji na kopiowanie lub inne przetwarzanie takiego pojedynczego 

artykułu; oraz 

(f) tworzenie łącza hypertext w jakiejkolwiek części Materiału Licencjonowanego pod warunkiem, 

że z takiego łącza hypertext nie mogą korzystad osoby inne niż Upoważnieni Użytkownicy. 

3. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA 

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w punkcie 2.1, Licencjonobiorca gwarantuje, że on 

ani którykolwiek Członek nie będzie wykonywad poniższych czynności oraz że on ani którykolwiek 

Członek nie udzieli licencji ani pozwolenia innym osobom, bezpośrednio lub pośrednio, na 

wykonywanie tych czynności bez wcześniejszej pisemnej zgody Licencjonodawcy: 

(a) sprzedaż, dystrybucja, licencjonowanie, dzierżawa lub korzystanie w inny sposób z Materiału 

Licencjonowanego lub któregokolwiek z jego elementów do jakiegokolwiek celu komercyjnego; 

(b) udostępnianie Materiału Licencjonowanego lub któregokolwiek z jego elementów w jakikolwiek 

sposób osobom innym niż Upoważnieni Użytkownicy; 

(c) udostępnianie Materiału Licencjonowanego lub któregokolwiek z jego elementów w 

elektronicznych biuletynach informacyjnych, grupach dyskusyjnych, na stronach internetowych, 

serwerach FTP lub w jakąkolwiek inną metodą umieszczania lub przesyłania materiałów w sieci 

Internet, za pomocą usługi on-line lub w sieci WAN; 

(d) usuwanie lub zasłanianie informacji o prawach autorskich Licencjonodawcy umieszczonych na 

Materiałach Licencjonowanych, w tym na wydrukach na papierze; 

(e) wykorzystywanie Materiału Licencjonowanego do tworzenia prac, produktów lub usług 

pochodnych lub łączenie Materiału Licencjonowanego z jakimkolwiek innym produktem, bazą danych 

lub usługą; 

(f) dokonywanie zmian, poprawek, modyfikacji lub tłumaczenia Materiału Licencjonowanego; 

(g) podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogą spowodowad znaczne lub całkowite 



ograniczenie możliwości uzyskania przychodu przez Licencjonobiorcę drogą sprzedaży i marketingu 

Materiału Licencjonowanego; 

(h) korzystanie z Materiału Licencjonowanego dostarczonego zgodnie z niniejszą Umową w sposób, 

który może naruszad prawa autorskie lub inne prawa własności zawarte w tym materiale; 

(i) zdalne udostępnianie Materiału Licencjonowanego lub któregokolwiek z jego elementów 

osobom innym niż Upoważnieni Użytkownicy; lub 

(j) masowe, zautomatyzowane lub systematyczne wydzielanie danych z Materiału 

Licencjonowanego lub magazynowanie takich danych w formie wydruku papierowego. 

 


