
STANDARDOWE WARUNKI FIRMY EMERALD 

Poniżej przedstawione są Standardowe Warunki odnoszące się do Licencji dotyczącej 
korzystania z czasopism i bazy danych firmy Emerald: 
 

1. Poniższa Licencja nadaje Licencjobiorcy, pod warunkiem uiszczenia Opłaty, niewyłączne 
i niezbywalne prawo przyznania Upoważnionym Użytkownikom dostępu online do 
Materiałów Licencjonowanych poprzez Bezpieczną Sieć dla celów badawczych, 
nauczania i badań indywidualnych.   

 
2. Licencjobiorca może:  
• Przygotowywać kopie zapasowe Materiałów Licencjonowanych według uzasadnionych 

potrzeb. 
• Przygotowywać takie tymczasowe miejscowe kopie elektroniczne przy użyciu środków 

przechowywania w mirroringu, które są niezbędne wyłącznie do zapewnienia 
efektywnego korzystania z materiałów przez Upoważnionych Użytkowników.   

• Umożliwić Upoważnionym Użytkownikom dostęp do Materiałów Licencjonowanych z 
Serwera poprzez Bezpieczną Sieć. 

• Zapewnić Upoważnionym Użytkownikom zintegrowany dostęp oraz zintegrowany 
skorowidz ze względu na autora, tytuł artykułu, streszczenie oraz kluczowe słowo 
dotyczący Materiałów Licencjonowanych.   

• Umożliwić Upoważnionym Użytkownikom dokonanie do 25 kopii każdego pojedynczego 
artykułu wspomagających badania lub nauczanie, pod warunkiem, że takie kopie nie 
będą obiektem dalszej sprzedaży.    

• Wyświetlać, ściągać lub drukować Materiały Licencjonowane dla celów wewnętrznego 
marketingu, testowania lub szkolenia. 

 
3. Upoważnieni Użytkownicy mogą:  
• Szukać, przeglądać, wyszukiwać i wyświetlać Licencjonowane Materiały.  
• Zapisywać elektronicznie części Materiałów Licencjonowanych w celach osobistego 

użytkowania. 
• Wydrukowywać pojedyncze kopie części Materiałów Licencjonowanych. 
• Rozprowadzać i przekazywać pojedyncze kopie części Materiałów Licencjonowanych w 

formie drukowanej lub elektronicznej innym Upoważnionym Użytkownikom. 
 
4. Nic, co jest zawarte w tej Licencji w żaden sposób nie wykluczy, zmieni lub wpłynie na 

jakiekolwiek z praw Licencjobiorcy wynikających z praw autorskich 
 
5. Członkowie mogą dostarczyć innej bibliotece pojedynczą papierową kopię 

elektronicznego oryginału pojedynczego dokumentu będącego częścią Materiałów 
Licencjonowanych.  Taki przekaz może być dokonany drogą pocztową, faksem lub 
bezpieczną transmisją (stosując Ariel lub jego odpowiednik, gdzie plik elektroniczny jest 
usuwany natychmiastowo po jego wydrukowaniu) dla celów badawczych lub osobistych 
studiów i nie dla celów komercyjnych.  

6. Licencjobiorca może włączyć części Materiałów Licencjonowanych do drukowanych 
wersji Pakietów Kursowych i Zasobów Elektronicznych.  Każda taka pozycja powinna 
posiadać właściwe podanie źródła, wymieniające tytuł oraz autora fragmentu oraz prace i 
wydawcę. Kopie takich pozycji winny być usunięte, kiedy nie są one dłużej używane do 
tychże celów. Pakiety kursowe w formie nieelektronicznej, niedrukowanej, takiej jak zapis 
audio lub przy użyciu Brailla mogą być zaoferowane Upoważnionym Użytkownikom, 
którzy są niedowidzący lub niewidomi. 

 
7. Zarówno Licencjobiorca, jak i żaden Upoważniony Użytkownik nie może, bez 

wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy: 
• Usuwać lub zmieniać nazwisk autorów lub uwag dotyczących praw autorskich Wydawcy 

lub innych sposobów identyfikacji lub klauzul zrzeczenia się odpowiedzialności, które 
znajdują się w Materiałach Licencjonowanych. 



• Dokonywać drukowanych lub elektronicznych kopii wielu fragmentów Materiałów 
Licencjonowanych z wyjątkiem kopii dopuszczonych zgodnie z niniejszymi warunkami 
Licencji. 

• Umieszczać lub dystrybuować jakiejkolwiek części Materiałów Licencjonowanych w 
jakichkolwiek sieciach elektronicznych, uwzględniając Internet i World Wide Web poza 
Bezpieczną Siecią. 

• Używać całości lub jakiejkolwiek części Materiałów Licencjonowanych dla jakichkolwiek 
celów związanych z Wykorzystaniem Komercyjnym. 

• Systematycznie dystrybuować całości lub jakiejkolwiek części Materiałów 
Licencjonowanych wśród osób, które nie są Upoważnionymi Użytkownikami. 

• Publikować, dystrybuować lub czynić dostępnymi Materiały Licencjonowane w sposób 
inny niż jest to dopuszczalne w niniejszej Licencji. 

• Zmieniać, skracać, dostosowywać lub modyfikować Materiały Licencyjne, co jest możliwe 
jedynie do stopnia uczynienia ich widocznymi na ekranie komputerowym lub inaczej, co 
jest dopuszczalne w poniższej Licencji, w stosunku do Upoważnionych Użytkowników. 
Żadna zmiana słów lub ich porządku nie jest dozwolona 

 


