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5. DOZWOLONE PRZYPADKI UŻYTKOWANIA 

 

a. Upoważnieni Użytkownicy mogą przeglądać, pobierać, zapisywać lub drukować 

poszczególne artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent 

Chemicals lub inne pojedyncze elementy Produktów ACS do własnego, indywidualnego użytku 

naukowego, badawczego i edukacyjnego. Upoważnieni Użytkownicy mogą drukować 

poszczególne artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent 

Chemicals lub inne pojedyncze elementy Produktów ACS do wewnętrznego lub osobistego 

użytku innych osób będących Upoważnionymi Użytkownikami, lecz które nie mogą osobiście 

korzystać z dostępu do bazy danych. Upoważnieni Użytkownicy mogą umieszczać (zachęca się 

ich do tego) łącza do Produktów ACS w ofertach pakietów szkoleniowych lub w wiadomościach 

e-mailowych.  

 

b. Z wyjątkiem przypadków określonych w części szóstej (6) poniżej, Licencjonobiorca 

może korzystać z Treści Subskrybowanej do realizacji wniosków o Wypożyczanie 

Międzybiblioteczne („WM”). Wypożyczanie Międzybiblioteczne będzie obejmować wnioski o 

pomoc w niekomercyjnych badaniach naukowych składane przez gości innych bibliotek, takich 

jak biblioteki publiczne, szkolne lub uczelniane.  

Licencjonobiorca może uzyskiwać kopie poszczególnych artykułów, poszczególnych rozdziałów 

książek, materiałów, monografii Reagent Chemicals lub innych poszczególnych elementów 

Produktów ACS w formacie PDF (Portable Document Format) i przesyłać je do bibliotekom 

zwracającym się o WM drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną. Wypożyczający może 

wykonać w jednym roku maksymalnie 5 (pięć) bezpłatnych kopii poszczególnych artykułów z 

czasopism, materiałów, poszczególnych rozdziałów książek, monografii Reagent Chemicals lub 

innych poszczególnych elementów Produktów ACS do celów Wypożyczania 

Międzybibliotecznego. Dodatkowe wnioski będą mogły być zrealizowane jedynie w przypadku 

uiszczenia stosownych opłat za pojedyncze kopie na rzecz Ośrodka Rozliczeń Praw Autorskich 

(Copyright Clearance Center) lub bezpośrednio na rzecz ACS zgodnie z procedurami sprzedaży 

pojedynczych artykułów, poszczególnych rozdziałów książek, materiałów, monografii Reagent 

Chemicals lub innych poszczególnych elementów Produktów ACS. 

 

c. Upoważnieni Użytkownicy mogą przekazywać drukowane lub elektroniczne kopie 

poszczególnych elementów pobranych z Produktów ACS krajowym lub międzynarodowym 

farmaceutycznym władzom regulacyjnym w celu uzyskania prawnego zatwierdzenia produktów 

farmaceutycznych. Upoważnieni Użytkownicy mogą przekazywać drukowane lub elektroniczne 

kopie poszczególnych elementów pobranych z Produktów ACS gdy jest to wymagane przez  

prawo.  

 

d. Licencjonobiorcy zezwala się przechowywać elektroniczne kopie poszczególnych 

elementów Produktów ACS w wewnętrznej elektronicznej bazie danych Licencjonobiorcy celem 

późniejszego pobrania i przekazania drukowanych lub elektronicznych kopii wszystkich lub 

niektórych części wspomnianych poszczególnych elementów krajowym lub międzynarodowym 

rządowym władzom regulacyjnym lub sądowym do celów uzyskania zgody prawnej lub jak może 

tego w dowolnej chwili wymagać prawo.  

 

e. Upoważnieni Użytkownicy mają prawo przedkładać drukowane lub elektroniczne 

artykuły i podobne pojedyncze materiały organom regulacyjnym w związku z wnioskami o 

wydanie zgody dotyczącej leków i produktów pod warunkiem, że zakres takiego przedłożenia 

będzie mniejszy niż komercyjna redystrybucja mająca na celu uzyskanie bezpośredniego zysku. 

Cele prawne, w tym kontekście, oznaczają używanie treści subskrybowanej w związku z 

przygotowaniem lub złożeniem dokumentów celem uzyskania zgody prawnej.  
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f. Upoważnieni Użytkownicy mogą reaktywnie przekazywać pojedyncze kopie artykułów 

(w formie cyfrowej lub papierowej) pobranych z Produktów ACS pracownikom opieki 

zdrowotnej lub innym osobom trzecim w odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów 

medycznych Licencjonobiorcy. Na takich kopiach muszą znajdować się informacje o prawach 

autorskich (bez jakichkolwiek zmian) już umieszczone w Produktach ACS. Takie używanie 

Produktów ACS jest ograniczone wyłącznie do udzielania odpowiedzi na zapytania. W celu 

uniknięcia wątpliwości, nie obejmuje to proaktywnego lub wielokrotnego przekazywania 

artykułów do celów marketingowych, handlowych lub innych, w tym jakiejkolwiek czynności, 

która zastąpiłaby subskrypcję lub zakup przedruków.  

 

6. ZABRONIONE PRZYPADKI UŻYTKOWANIA  
 

a. Z wyjątkiem przypadków określonych w części piątej (5) powyżej, Licencjonobiorca i 

jego Upoważnieni Użytkownicy zgadzają się nie przekazywać, nie przenosić, nie sprzedawać, nie 

odnajmować ani w inny umyślny sposób nie prowadzić dystrybucji i nie zapewniać dostępu do 

Produktów ACS lub jakiejkolwiek ich części jakiejkolwiek osobie trzeciej. Poszczególne 

artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent Chemicals lub inne 

poszczególne elementy Produktów ACS oraz inne informacje uzyskane na podstawie niniejszej 

Licencji nie mogą być wykorzystywane do celów świadczenia usług bezpłatnych, jak np. dostawy 

dokumentów, z wyjątkiem przypadków objętych oddzielnie wynegocjowaną licencją 

transakcyjną.  

Zabrania się używania Produktów ACS do przekazywania pojedynczych artykułów, 

poszczególnych rozdziałów książek, materiałów, monografii Reagent Chemicals lub innych 

poszczególnych elementów wnioskodawcom Wypożyczania Międzybibliotecznego zatrudnionym 

przez organizację komercyjną lub bibliotekę należącą do firmy komercyjnej bez wcześniejszej, 

pisemnej zgody ACS.  

 

b. Uprawnieni Użytkownicy nie mają prawa dokonywać modyfikacji i zmian ani tworzyć 

instrumentów pochodnych z materiałów zawartych w Produktach ACS bez wcześniejszego 

pisemnego zezwolenia ACS. Indeksowanie – dokonywane przez człowieka lub urządzenie, 

agregowanie, stosowanie metod typu „data mining”, wymiana plików typu „peer-to-peer” (lub 

podobnego) są przypadkami zabronionego użytkowania, chyba że instytucja zawrze stosowną 

szczegółową, oddzielną umowę licencyjną z ACS. Użytkownicy nie mogą używać ilustracji lub 

innych materiałów graficznych bądź ich fragmentów bez podania kompletnej informacji o źródle i 

umieszczenia trwałego łącza URL do odpowiedniego materiału zawartego w Produktach ACS.  

 

c. Poszczególne artykuły, rozdziały książek, monografie Reagent Chemicals i inne 

pojedyncze elementy Produktów ACS zawierające informacje uzyskane w wyniku posiadania 

dostępu do Produktów ACS nie będą systematycznie pobierane, ponownie publikowane na 

jakimkolwiek nośniku, w formie drukowanej lub elektronicznej. Poszczególne artykuły, rozdziały 

książek, monografie Reagent Chemicals lub inne poszczególne elementy Produktów ACS nie 

mogą być pobierane w dużych ilościach i centralnie przechowywane w celu późniejszego 

pobierania.  

 

d. Licencjonobiorca potwierdza, że ACS może nie dopuścić, aby Licencjonobiorca i jego 

Upoważnieni Użytkownicy stosowali, używali lub zatwierdzali korzystanie z jakichkolwiek 

komputerowych lub automatycznych narzędzi lub aplikacji w celu wyszukiwania, indeksowania, 

testowania lub innego uzyskiwania informacji z Produktów ACS (w tym, ale nie wyłącznie, 

jakichkolwiek aplikacji typu „spidering” lub „web crawler”), które mają negatywny wpływ na 

parametry korzystania z usług na podstawie niniejszej Licencji. Licencjonobiorca zgadza się 

udzielić ACS pomocy w korygowaniu nieupoważnionego stosowania takich metod lub aplikacji 

oraz potwierdza, że ACS może w dowolnej chwili użyć narzędzi lub innych metod dotyczących 
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Produktów ACS w celu kontroli lub ograniczenia wykorzystywania komputerowych lub 

automatycznych aplikacji używanych do wyszukiwania, indeksowania, testowania lub 

uzyskiwania 

informacji z Produktów ACS. ACS potwierdza, że Licencjonobiorca może nie być w stanie 

zapobiec używaniu takich metod lub aplikacji przez swoich Upoważnionych Użytkowników. 

 

e. Wymaga się, aby Licencjonobiorca informował ACS o każdym przypadku naruszenia 

praw autorskich lub nieupoważnionego użytkowania, o którym będzie mu wiadomo. 

Licencjonobiorca będzie współpracować z ACS w badaniu każdego przypadku takiego 

nieupoważnionego użytkowania i podejmowaniu uzasadnionych kroków, aby zapobiec 

ponownemu wystąpieniu takich sytuacji. 

 


