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Biblioteka Cyfrowa ACM 2016-2018 

Umowa dotycząca warunków używania 

Niniejsza Umowa zawarta jest pomiędzy 

ACM (Association for Computing Machinery [Stowarzyszenie na rzecz Komputeryzacji]), z główną siedzibą przy 

2 Penn Plaża, Suitę 701, New York, NY 10121-0701, USA („Wydawca”), oraz 

[NAZWA INSTYTUCJI] („Subskrybenci"). 

Subskrybentowi przyznane zostaje prawo i udzielone zostaje upoważnienie do używania Materiału Online zgodnie 

z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
 

1. Upoważnieni Użytkownicy. Poniższe kategorie użytkowników Biblioteki Cyfrowej ACM („BC” lub „Materiał 

Online") uważa się za Upoważnionych Użytkowników: osoby powiązane z Subskrybentami, takie jak 

studenci, wydział, zarejestrowani użytkownicy lub pracownicy, osoby upoważnione fizycznie obecne 

w obiektach biblioteki Subskrybentów. 

 

2. Warunki i postanowienia podstawowe. ACM przyznaje Subskrybentowi niewyłączne prawa do 

przeszukiwania, przeglądania, oglądania i pobierania treści w BC. Wszelkie pobieranie i drukowanie 

dokonywane przez Upoważnionych Użytkowników będzie odbywać się wyłącznie na użytek Subskrybenta, 

chyba że ACM udzieli zgody na piśmie. Zdalny dostęp do BC przez członków ogółu społeczeństwa nie jest 

dozwolony. Upoważnieni Użytkownicy mogą pobierać, drukować i kopiować pozycje z BC na swój własny 

użytek w związku z instrukcjami klasowymi i odnośnymi celami edukacyjnymi, ale nie mogą ponownie 

rozpowszechniać ani umożliwiać dostępu do BC w jakichkolwiek celach komercyjnych. 

 

3. Prawa autorskie. Subskrybent ani Upoważnieni Użytkownicy BC nie mogą modyfikować, adaptować, 

przekształcać, tłumaczyć ani tworzyć utworu pochodnego na podstawie jakichkolwiek materiałów w BC. 

Żadne informacje o prawach autorskich lub inne informacje pojawiające się w BC nie mogą być usuwane, 

zamazywane lub w jakikolwiek sposób modyfikowane. Wszelkie prawa oraz tytuł do zawartości BC ACM są 

uznaną własnością ACM lub jego podmiotów powiązanych i żadne prawa własności, tytuł lub inne prawa 

nie zostają przeniesione na Subskrybenta jako część niniejszej Umowy. 

 

Subskrybent oraz indywidualni użytkownicy powiązani z Subskrybentem mogą wykonywać cyfrowe lub 

papierowe kopie poszczególnych artykułów zawartych w BC, o ile takie kopie nie będą wykonywane lub 

rozpowszechniane dla zysku lub korzyści komercyjnych oraz o ile wszelkie takie kopie będą opatrzone 

informacją o prawach autorskich ACM. Ponadto użytkownicy mogą umieszczać i rozpowszechniać linki, 

które odnoszą się do utworów w Bibliotece Cyfrowej ACM. 

 

4. Okres Umowy. Subskrybent uzyska dostęp internetowy do BC na okres trzydziestu sześciu (36) 

miesięcy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 a kończący 31 grudnia 2018. 

 

5. Opłaty. Opłaty licencyjne za ACM 2016-2018 są określone na podstawie cen Konsorcjum Akademickiego 

ACM. 

 

6. Dostęp. Dostęp globalny zostanie zapewniony Subskrybentowi na podstawie weryfikacji IP, chyba że 

strony uzgodnią inaczej. Subskrybent przekaże Wydawcy kompletną listę obecnych adresów IP 

zarejestrowanych dla jego instytucji. 
 

 

 

 

 

 

Dostęp do Biblioteki Cyfrowej obejmować będzie: 
 

 Wszystkie Publikacje ACM, w tym czasopisma, magazyny, protokoły z konferencji, biuletyny, strony 

internetowe oraz pliki multimedialne 

 Wszystkie Publikacje powiązane ACM, w tym około 12 czasopism, protokołów i biuletynów 

 Przewodnik ACM po Literaturze Komputerowej, bibliograficzną bazę danych ACM oraz usługę w zakresie 

streszczeń i indeksacji 

 Aktualny wykaz zawartości Biblioteki Cyfrowej ACM jest umieszczony na http://librarians.acm.org/contents-diqital-

librarv 

 

7. ACM Guide to Computing Lierature. Licencjodawca zapewni bezpłatny dostęp do bibliograficznej bazy danych ACM 

wraz z abstraktami i indeksami. 

http://librarians.acm.org/contents-diqital-librarv
http://librarians.acm.org/contents-diqital-librarv
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8. Dostęp do Archiwum Historycznego. Licencjodawca zapewni bezpłatny dostęp do pełnego archiwum wszystkich 

publikacji ACM, sięgający pierwszych wydań lub woluminów. Dostęp ten nie obejmuje prawa archiwizacji, które 

można uzyskać od Licencjodawcy w ramach odrębnej umowy.  

 

9.  Warunki dotyczące używania. Subskrybent i poszczególni użytkownicy powiązani z Subskrybentem nie 

mogą ponownie publikować poszczególnych artykułów zawartych w BC ani umieszczać ich na innych 

serwerach ani też ponownie rozsyłać ich według list bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody ACM. 

Hurtowe powielanie wszystkich lub większych części Biblioteki Cyfrowej ACM nie jest dozwolone zgodnie 

z warunkami niniejszej Umowy. 

 

Wykorzystywanie robotów lub inteligentnych agentów nie jest dozwolone zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy i każde znaczące wykorzystanie wynikające z użycia takich robotów lub inteligentnych agentów 

skutkować będzie zwiększonymi opłatami za używanie po przedłużeniu niniejszej Umowy zgodnie 

z polityką cenową Biblioteki Cyfrowej ACM obowiązującą w momencie przedłużenia. Ponadto ACM 

zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku odnotowania 

systematycznego pobierania z BC. 

 

10. Pożyczki międzybiblioteczne. Subskrybent i poszczególni użytkownicy powiązani z Subskrybentem mogą 

wykonywać kopie cyfrowe lub papierowe poszczególnych artykułów zawartych w BC, o ile takie kopie nie 

będą wykonywane lub rozpowszechniane dla zysku lub korzyści komercyjnych oraz o ile wszelkie takie 

kopie będą opatrzone informacją o prawach autorskich ACM. Upoważnieni Użytkownicy Subskrybenta 

mogą pobierać i drukować artykuły do osobistego użytku i archiwizować treści na swoich własnych 

komputerach osobistych. Kopie obrazów, które dokładnie odzwierciedlają strony drukowane lub wydruki 

z elektronicznej bazy danych mogą być przekazane dla celów pożyczek międzybibliotecznych na 

podstawie wytycznych CONTU i rozesłane w formie papierowej, faksem lub w formie cyfrowej. Biblioteki 

mogą zawierać kopie zawartości cyfrowej BC w lokalnych elektronicznych systemach rezerw kursów do 

użytku ograniczonego do Upoważnionych Użytkowników obecnych klas. 

 

11. Gwarancje. ACM gwarantuje, że posiada prawa autorskie oraz/lub zezwolenie na używanie wszystkich 

materiałów w BC. Subskrybent gwarantuje, że dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby ubezpieczyć 

integralność BC oraz bezpieczeństwo sieci zapewniającej dostęp do Upoważnionych Użytkowników. 

 

12. Okres obowiązywania i rozwiązanie. Okres obowiązywania niniejszej Umowy będzie okresem 

dwunastomiesięcznym. Każda ze stron może rozwiązać umowę, przekazując drugiej stronie pisemne 

zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy, jednak wszystkie zobowiązania finansowe wynikające 

z niniejszej Umowy będą ważne po rozwiązaniu niniejszej Umowy. W przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia Subskrybentowi nie będzie przysługiwać prawo do jakiegokolwiek zwrotu lub proporcjonalnej 

części Opłat Abonamentowych. 

 

13. Stały dostęp po rozwiązaniu. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy oraz na pisemną prośbę Upoważnionej 

Instytucji Wydawca zapewni Upoważnionej Instytucji oraz jej Upoważnionym Użytkownikom dostęp do 

pełnego tekstu Materiału Online, który został opublikowany i opłacony w okresie obowiązywania niniejszej 

Umowy poprzez Portico. Jeżeli Upoważniona Instytucja nie jest członkiem Portico, Wydawca nieodpłatnie 

dostarczy Upoważnionym Instytucjom pliki elektroniczne na medium oraz w formacie obustronnie uzgodnionym przez 

strony. Pełny tekst plików elektronicznych nie może być odsprzedawany w żadnym czasie; powyższe obowiązuje 

bezterminowo. Ciągły dostęp po rozwiązaniu podlega warunkom dotyczącym używania wynikającym z niniejszej 

Umowy. 

 

14. Zmiany. Wszystkie zmiany i modyfikacje niniejszej Umowy będą dokonywane na piśmie i podpisane przez 

należycie upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

15. Prawo właściwe. Warunki i postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu Nowego Jorku. Wszelkie 

spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą przedkładane wyłącznie do arbitrażu 

zgodnie z Regułami Arbitrażu Stanu Nowy Jork. 

 

16. Cesja. Niniejsza Umowa nie może zostać przeniesiona przez żadną ze stron na jakąkolwiek inną osobę lub 

organizację ani też żadna ze stron nie może podzlecić wykonania jakichkolwiek swoich obowiązków bez 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, przy czym zgoda na takie podzlecenie nie zostanie w sposób 

uzasadniony odmówiona. 

 
Strony niniejszym zgadzają się na powyższe warunki. 


