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Terms and Conditions 

1. License Grant. Subject to the terms of this Agreement, 
ProQuest LLC and its affiliates (“ProQuest”) hereby grant 
to Customer a non-exclusive, non-transferable license (the 
“License”) for Customer and its Authorized Users to 
access and use the products and services listed on 
Customer’s approved Order Form (the “Service”) solely at 
Customer’s principal location and those locations listed on 
the Additional Sites Schedule. Access and use of the 
Service is only for the internal, research purposes of 
Customer and/or its Authorized Users as further described 
in Exhibit A. Additional Sites may be added upon written 
notice to ProQuest and payment of additional fees, if 
applicable. Customer does not acquire any intellectual 
property ownership in the Service or any associated 
software, systems, documentation, content, other 
materials and/or improvements made thereto, including 
improvements based upon customer feedback. All such 
rights and interests remain in ProQuest and its licensors. 

 

 

2. Authorized Users. “Authorized User” means only: (a) 
For public libraries: library staff, individual residents of 
Customer’s reasonably defined geographic area served, 
and walk-in patrons while they are on-site; (b) For schools 
and other academic institutions: currently enrolled 
students, faculty, staff, and visiting scholars, as well as 
walk-in patrons while they are on-site; and (c) For other 
types of organizations: employees and independent 
contractors, while performing their work. Authorized Users 
excludes Customer’s corporate affiliates, academic 
bookstores, and alumni unless those users are expressly 
included and reflected on the Order Form or Additional 
Sites Schedule. 

 

 

3. Secure/Remote Access. All access and use of the 
Service must be made via a secure network and secure 
authentication methods. Use of the Service by remote 
access is allowed unless otherwise stated on the Order 
Form. Customer will strictly limit any remote access to its 
Authorized Users through the use of secure methods of 
user verification. Customer will promptly notify ProQuest if 
Customer believes security has been compromised. 
Online posting of passwords, or otherwise enabling 
access for the benefit of non-subscribing institutions or 
users, is strictly prohibited. 

 

4. Updates to the Service. ProQuest will announce any 
substantial modifications of information, databases, 
materials, capabilities, or services within the Service by 
email to Customer’s representatives who sign up to 
receive updates. These changes shall be subject to the 
terms and conditions of this Agreement, and shall not 

Regulamin  
1. Udzielenie licencji. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej 
Umowy, ProQuest LLC i podmioty powiązane („ProQuest") 
udzielają niniejszym Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej 
licencji („Licencja") na rzecz Klienta i Upoważnionych 
Użytkowników umożliwiającej dostęp i korzystanie z 
produktów i usług wymienionych w zatwierdzonym 
Formularzu Zamówienia Klienta („Usługa"), wyłącznie w 
siedzibie głównej Klienta oraz w miejscach wymienionych na 
Liście Lokalizacji dodatkowych. Dostęp i korzystanie z Usługi 
ogranicza się do wewnętrznych celów badawczych Klienta i/ 
lub Upoważnionych Użytkowników, zgodnie z treścią 
Załącznika A. Lokalizacje dodatkowe mogą zostać dodane 
na podstawie pisemnego powiadomienia ProQuest i po 
uiszczeniu dodatkowych opłat, jeśli są one wymagane. Klient 
nie nabywa prawa własności intelektualnej do Usługi ani 
żadnych związanych z nią systemów, oprogramowania, 
dokumentacji, treści, innych materiałów i/ lub wprowadzanych 
do nich zmian, w tym ulepszeń wynikających z opinii 
klientów. Wszelkie prawa tego rodzaju i związane z nimi 
korzyści pozostają własnością ProQuest i jego 
licencjodawców.  
 
 
2. Upoważnieni Użytkownicy. „Upoważniony Użytkownik" 
oznacza: (a) w przypadku bibliotek publicznych: pracowników 
biblioteki, mieszkańców danego obszaru geograficznego, 
będących stałymi użytkownikami biblioteki oraz 
użytkowników spoza tego obszaru, korzystających z biblioteki 
jednorazowo na miejscu; (b) w przypadku szkół i innych 
instytucji naukowych: aktualnie zarejestrowanych uczniów i 
studentów, wykładowców, pracowników i profesorów 
wizytujących, a także użytkowników korzystających z 
zasobów jednorazowo; oraz (c) w przypadku innych typów 
organizacji: pracowników i niezależne podmioty w trakcie 
wykonywania pracy. Do grona Upoważnionych 
Użytkowników nie należą oddziały Klienta/ podmioty 
powiązane, księgarnie naukowe ani absolwenci, chyba że 
użytkowników tych wymieniono w Formularzu Zamówienia 
lub na Liście Lokalizacji dodatkowych. 
 
3. Bezpieczny/ Zdalny Dostęp. Dostęp i korzystanie z 
Usługi musi przebiegać za pośrednictwem bezpiecznej sieci i 
bezpiecznych metod uwierzytelniania. Korzystanie z Usługi 
przez dostęp zdalny jest dozwolone, chyba że określono 
inaczej w Formularzu zamówienia. Klient ogranicza zdalny 
dostęp wyłącznie do Upoważnionych Użytkowników poprzez 
stosowanie bezpiecznych metod weryfikacji użytkowników. 
Klient niezwłocznie zawiadamia ProQuest jeśli uzna, że 
zasady bezpieczeństwa zostały naruszone. Surowo zabrania 
się wysyłania haseł przez Internet oraz stosowania innych 
metod umożliwiających dostęp do Usługi instytucjom lub 
użytkownikom nie będących abonentami.  
 
4. Aktualizacje Usługi. ProQuest powiadamia pocztą 
elektroniczną o wprowadzeniu wszelkich istotnych zmian 
informacji, baz danych, materiałów, funkcji oraz usług w 
ramach Usługi przedstawiciela Klienta, którego dane 
kontaktowe podano na potrzeby informowania o 
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materially alter use of the Service. 

 

5. Supplemental Terms. Some of the content included in 
the Service has conditions of use applicable solely to such 
content. Links to content-specific conditions are clearly 
displayed with the associated content and will not 
materially alter use of the Service. Where third-party 
databases and certain special content types are subject to 
special terms, such terms and conditions shall be clearly 
referenced on the Order Form. 

 

6. Variations in Content. The content provided as part of 
the Service is primarily owned and supplied to ProQuest 
under agreement with third party licensors, and is subject 
to the continuation and extent of the license granted under 
such agreements. ProQuest shall have the right, in its 
reasonable and good faith discretion, to remove or modify 
materials in the Service because (a) ProQuest’s right to 
distribute such materials lapses, (b) such materials contain 
errors or could be subject to an infringement or other 
adverse claim by a third party, or (c) particular content 
collections have changed due to editorial selection, 
coordination, or arrangement of materials. 

 

7. Fees and Payments. Customer agrees to pay the fees 
for the Service shown on the Order Form within 30 days of 
receipt of ProQuest’s invoice unless otherwise specified 
on the Order Form. Fees are based in part on Customer’s 
population served, Authorized Users and Additional Sites 
at the time of the order. If any combination of these 
elements materially increases (e.g., if the Customer 
acquires a new affiliate), a fee increase commensurate 
with such change may be required before access and use 
of the Service is provided to or for the benefit of the 
additional user population, Authorized Users and/or 
Additional Sites. 

 

 

 

8. Term. Customer’s access to a particular Service shall 
continue for the period on the Order Form, plus any 
agreed renewal period(s). This Agreement shall continue 
in force for so long as Customer subscribes to at least one 
Service. Thereafter, the following survive: Sections 9 and 
12-15, and any “PAL” perpetual licenses (subject to all 
relevant use restrictions and security requirements). 

 

 

9. Termination for Breach. If a party breaches a material 
term of this Agreement and does not cure within 30 days 
from written notice, the other party may immediately 
terminate this Agreement in whole or as to the affected 

aktualizacjach. Zmiany te powinny podlegać warunkom 
niniejszej Umowy i nie mogą znacząco wpływać na 
korzystanie z Usługi.  
 
5. Warunki uzupełniające. W odniesieniu do niektórych 
treści zawartych w Usłudze obowiązują warunki użytkowania 
mające zastosowanie wyłącznie do tego rodzaju treści. Linki 
do warunków związanych z poszczególnymi treściami są 
wyświetlone w widoczny sposób wraz z treścią i nie wpływają  
znacząco na zasady korzystania z Usługi. W przypadku, gdy 
warunkom specjalnym podlegają bazy danych należące do 
osób trzecich i pewne wyjątkowe rodzaje treści, warunki te są 
wyraźnie określone w Formularzu zamówienia.  
 
6. Zmiany treści. Treści dostarczane w ramach Usługi są 
własnością licencjodawców będących osobami trzecimi i są 
dostarczane ProQuest w ramach umów zawartych z tymi 
licencjodawcami, zgodnie z zakresem licencji udzielonej na 
podstawie tych umów. ProQuest ma prawo, według własnego 
uznania, działając w sposób uzasadniony i w dobrej wierze, 
usuwać lub modyfikować materiały dostępne w ramach 
Usługi, w sytuacji, gdy (a) wygasa prawo ProQuest do 
rozpowszechniania materiałów, (b) materiały zawierają błędy, 
mogą być przedmiotem naruszeń lub roszczeń osób trzecich, 
lub (c) poszczególne zbiory treści uległy zmianie w związku z 
dokonanymi wyborami redakcyjnymi, koordynacją lub 
konfiguracją materiałów.  
 
7. Opłaty i płatności. Klient zobowiązuje się do uiszczania 
opłat za Usługę określonych w Formularzu zamówienia w 
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury od ProQuest, 
chyba że w Formularzu zamówienia ustalono inaczej. 
Wysokość Opłat wynika częściowo z liczby osób 
korzystających z zasobów Klienta, liczby Upoważnionych 
Użytkowników i Lokalizacji dodatkowych określonych w chwili 
składania zamówienia. Jeśli łączna liczba tych elementów 
znacząco wzrośnie (np. w sytuacji pojawienia się nowego 
podmiotu stowarzyszonego/ oddziału), przed udostępnieniem 
i umożliwieniem korzystania z Usługi nowym osobom, 
Upoważnionym użytkownikom i/ lub Lokalizacjom 
dodatkowym konieczne może okazać się podniesienie 
wysokości opłaty proporcjonalne do zmiany, która nastąpiła.  
 
8. Okres obowiązywania. Dostęp klienta do konkretnej 
Usługi będzie kontynuowany w okresie określonym w 
Formularzu zamówienia oraz w okresie(ach) przedłużenia, 
jeżeli takie okresy zostaną ustalone. Niniejsza umowa 
pozostanie w mocy przez cały okres, w którym Klient posiada 
abonament na co najmniej jedną Usługę. Następnie w mocy 
pozostają: punkty 9 i 12-15 oraz wszelkie licencje 
bezterminowe na „PAL" (z zastrzeżeniem wszelkich istotnych 
ograniczeń wykorzystania i wymogów bezpieczeństwa).  
 
9. Wypowiedzenie umowy w związku z naruszeniem. Jeśli 
jedna ze stron naruszy istotny punkt niniejszej Umowy i nie 
usunie naruszenia w ciągu 30 dni od pisemnego 
zawiadomienia, druga strona może rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym, w całości lub w odniesieniu do 
Usługi będącej przedmiotem naruszenia. Jeżeli niniejsza 
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Service. If this Agreement is terminated in whole or in part 
for Customer’s breach, (a) ProQuest shall disable access 
to any terminated Service, (b) Customer shall destroy any 
files, information, data or software derived from any 
terminated Service in its possession or control, and certify 
destruction upon request, and (c) ProQuest reserves the 
right to pursue all available legal remedies. 

 

 

 

 

10. Remedial Action. Without limiting the above, 
ProQuest may suspend delivery of the Service if it 
reasonably determines that Customer’s or Authorized 
User’s failure to comply with this Agreement may cause 
irreparable harm to it or its licensors. If delivery is 
suspended, ProQuest will work in good faith to restore 
Customer’s access as soon as possible. 

 

 

11. Service Level. If the Service or content are hosted by 
ProQuest, ProQuest will use commercially reasonable 
efforts to provide access to the Service on a continuous 
24/7 basis (except for regularly scheduled maintenance) 
and free from viruses or other harmful software. ProQuest 
shall not be liable for any failure or delay or interruption in 
the Service or failure of any equipment or 
telecommunications resulting from any cause beyond 
ProQuest’s reasonable control. Customer is responsible 
for providing all required information for account set up 
and activation, and for its own telecommunications 
connections and related third-party charges. 

 
12. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty. 
ProQuest warrants that the Service will perform 
substantially as documented on ProQuest’s public 
websites (the “ProQuest Websites”). EXCEPT AS 
EXPRESSLY WARRANTED HEREIN, THE SERVICE 
IS PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE.” 
PROQUEST AND ITS LICENSORS DISCLAIM ALL 
OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THOSE 
PERTAINING TO: MERCHANTABILITY, NON-
INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, AVAILABILITY, ACCURACY, 
TIMELINESS, CORRECTNESS, RELIABILITY, 
CURRENCY, OR COMPLETENESS OF THE 
SERVICE OR ANY INFORMATION OR RESULTS 
OBTAINED THROUGH THE SERVICE, EVEN IF 
ASSISTED BY PROQUEST. PROQUEST 
SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY 
FOR DETERMINING THE COMPATIBILITY OF ANY 
HARDWARE OR SOFTWARE NOT SUPPLIED BY 
PROQUEST WITH THE SERVICE AND PROVIDES 

Umowa zostanie rozwiązana w całości lub w części w 
związku z naruszeniem jej treści przez Klienta, (a) ProQuest 
zablokuje Klientowi dostęp do każdej Usługi, której dotyczy 
wypowiedzenie, (b) Klient zobowiązany jest zniszczyć 
wszystkie uzyskane w związku z wypowiedzianą Usługą pliki, 
informacje, dane lub oprogramowanie, które znajdują się w 
jego posiadaniu lub pod jego kontrolą, oraz przedstawić 
dowód ich zniszczenia na żądanie, oraz (c) ProQuest 
zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych 
środków prawnych.  
 
 
10. Działania naprawcze. Bez uszczerbku dla powyższego, 
ProQuest może zawiesić świadczenie Usługi, jeżeli ustali w 
sposób racjonalny, że nieprzestrzeganie przez Klienta lub 
Uprawnionego Użytkownika treści niniejszej Umowy może 
spowodować nieodwracalne szkody dla ProQuest lub jego 
licencjodawców. Kiedy dostawa zostaje zawieszona, 
ProQuest podejmie w dobrej wierze działania służące 
przywróceniu Klientowi dostępu w możliwie 
najwcześniejszym terminie.  
 
 
11. Poziom Usługi. Jeśli usługi lub treści są hostowane 
przez ProQuest, ProQuest dołoży wszelkich starań, aby 
zapewnić ciągły dostęp do usług 24/7 (z wyjątkiem regularnie 
planowanych konserwacji), zapewniając ochronę przed 
wirusami i innymi szkodliwymi programami. ProQuest nie 
ponosi odpowiedzialności za awarie, opóźnienia lub przerwy 
w dostępie do Usługi, lub awarie jakiegokolwiek sprzętu lub 
usług telekomunikacyjnych spowodowane przyczynami 
będącymi poza kontrolą ProQuest. Klient odpowiada za 
przekazanie wszystkich niezbędnych informacji w celu 
założenia i aktywacji konta, a także za własne połączenia 
telekomunikacyjne i związane z nimi opłaty na rzecz osób 
trzecich.  
 
12. Ograniczona gwarancja i wyłączenie 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji. ProQuest 
gwarantuje, że Usługa będzie działać zasadniczo zgodnie z 
dokumentacją opublikowaną na stronach internetowych 
ProQuest (zwanych dalej „Stronami ProQuest"). Z 
WYJĄTKIEM SYTUACJI WYRAŹNIE UZASADNIONYCH W 
NINIEJSZYM DOKUMENCIE, USŁUGA JEST 
ŚWIADCZONA „W STANIE, W JAKIM JEST”  I „W MIARĘ 
DOSTĘPNOŚCI”. PROQUEST I JEGO LICENCJODAWCY 
ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, 
WYRAŹNIE OKREŚLONYCH LUB DOMNIEMANYCH, W 
TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI ODNOSZĄCYCH 
SIĘ DO: ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, 
NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU, DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, 
TERMINOWOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, RZETELNOŚCI, 
POWSZECHNEGO UŻYCIA I KOMPLETNOŚCI USŁUGI 
LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB REZULTATÓW 
UZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI, W TYM 
WSPIERANYCH PRZEZ PROQUEST. W 
SZCZEGÓLNOŚCI, PROQUEST NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKREŚLENIE 
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NO WARRANTY WITH RESPECT TO THE 
OPERATION OF SUCH HARDWARE OR 
SOFTWARE WITH THE SERVICE. 

 

 

 

13. Limitation of Liability. THE MAXIMUM LIABILITY OF 
PROQUEST AND ITS LICENSORS ARISING OUT OF 
ANY CLAIM RELATED TO THE SERVICE OR THIS 
AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE TOTAL 
AMOUNT OF FEES RECEIVED BY PROQUEST FROM 
CUSTOMER IN THE 12 MONTHS IMMEDIATELY 
PRECEDING THE EVENT GIVING RISE TO SUCH 
CLAIM. IN NO EVENT SHALL PROQUEST OR ITS 
LICENSORS BE LIABLE TO CUSTOMER OR ITS 
AUTHORIZED USERS FOR (a) ANY INDIRECT, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR 
SPECIAL DAMAGES; OR (b) ANY CLAIM RELATED TO 
CUSTOMER’S OR ITS AUTHORIZED USERS’ USE OF 
COVER IMAGES OR USER-GENERATED CONTENT 
PROVIDED AS PART OF THE SERVICE; OR (c) 
UNAUTHORIZED USE OF THE SERVICE. 

 

 

 

14. Place. Services include materials that are commercial 
technical data and/or computer databases and/or 
commercial computer software, as applicable, which were 
developed exclusively at private expense by ProQuest 
LLC.  ProQuest’s principal place of business, where this 
contract is formed and all services will be deemed 
performed, is 789 E. Eisenhower Pkwy, Ann Arbor, MI 
48108. 

 

 

15. Entire Agreement. This Agreement consists of the 
Order Form, these Terms and Conditions, and Exhibit A, 
and constitutes the entire agreement between the parties 
hereto with respect to its subject matter and supersedes 
all previous and contemporaneous agreements between 
the parties with respect to the same subject matter and 
may not be amended, except in a writing signed by the 
parties. The terms of Customer’s purchase orders, if any, 
are for Customer’s convenience and do not supersede any 
term or condition of this Agreement. 

 

 

16. Governing Law. The Agreement shall be construed 
according to the laws of England and shall not be subject 
to or governed by The United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods. Should any 

KOMPATYBILNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK SPRZĘTU LUB 
OPROGRAMOWANIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY 
DOSTARCZONE PRZEZ PROQUEST WRAZ Z USŁUGĄ I 
NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU 
DO EKSPLOATACJI TAKIEGO SPRZĘTU LUB 
OPROGRAMOWANIA WRAZ Z USŁUGĄ.  
 
 
13. Ograniczenie odpowiedzialności. MAKSYMALNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROQUEST I JEGO 
LICENCJODAWCÓW, WYNIKAJĄCA Z EWENTUALNYCH 
ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ LUB NINIEJSZĄ 
UMOWĄ JEST OGRANICZONA DO ŁĄCZNEJ KWOTY 
OPŁAT OTRZYMYWANYCH PRZEZ PROQUEST OD 
KLIENTA W OKRESIE 12 MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO 
POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE POWODUJĄCE 
POWSTANIE TAKIEGO ROSZCZENIA. PROQUEST LUB 
JEGO LICENCJODAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE 
PONOSZĄ WOBEC KLIENTA LUB UPOWAŻNIONYCH 
UŻYTKOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z 
(A) JAKIMIKOLWIEK SZKODAMI POŚREDNIMI, 
PRZYPADKOWYMI, WYNIKOWYMI, KARNYMI LUB 
SPECJALNYMI; ANI (B) JAKIMIKOLWIEK ROSZCZENIAMI 
ZWIĄZANYMI Z WYKORZYSTANIEM PRZEZ KLIENTA LUB 
UPRAWNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW OKŁADEK LUB 
TREŚCI WYGENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W 
RAMACH USŁUGI; LUB (C) NIEAUTORYZOWANYM 
KORZYSTANIEM Z USŁUGI.  
 
14. Lokalizacja. Usługi obejmują materiały, które stanowią 
komercyjne dane techniczne i/ lub komputerowe bazy danych 
i/ lub komercyjne oprogramowanie komputerowe, w 
zależności od przypadku, które zostały opracowane 
wyłącznie ze środków prywatnych przez ProQuest LLC. 
Głównym miejscem prowadzenia działalności ProQuest, w 
którym sporządzono niniejszą umowę, i w którym świadczone 
są wszystkie usługi, jest 789 E. Eisenhower Parkway, Ann 
Arbor, MI 48108.  
 
15. Całość umowy. Niniejsza Umowa składa się z 
Formularza zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz 
Załącznika A, i stanowi całość porozumienia zawartego 
pomiędzy stronami niniejszej Umowy w odniesieniu do jej 
przedmiotu. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie 
poprzednio zawarte i równocześnie obowiązujące umowy 
między stronami odnoszące się do tego samego przedmiotu i 
może być zmieniona wyłącznie w formie pisemnej i po 
podpisaniu przez obie strony. Warunki zamówień Klienta, 
jeśli istnieją, sporządzono dla wygody Klienta i nie uchylają 
one warunków określonych w niniejszej Umowie.  
 
16. Prawo właściwe. Umowa będzie interpretowana zgodnie 
z prawem angielskim i nie podlega przepisom Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów. Wszelkie spory wynikające z treści 
niniejszej Umowy będą rozstrzygane w oparciu o angielską 
wersję językową Umowy. 
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dispute arise under this Agreement, the English language 
version of the Agreement shall control. 
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Exhibit A: Permitted Uses 
 

1. Online Research Services. Services designed to 
facilitate online research may be used for Customer’s 
internal research or educational purposes as outlined 
below provided that doing so does not violate an 
express provision of this Agreement: 

 
a) Research and Analysis. Customer and its 
Authorized Users are permitted to display and use 
reasonable portions of information contained in the 
Service for educational or research purposes, 
including illustration, explanation, example, comment, 
criticism, teaching, or analysis. 

b) Digital and Print Copies. Customer and its Authorized 
Users may download or create printouts of a reasonable 
portion of articles or other works represented in the 
Service (i) for its own internal or personal use as allowed 
under the doctrines of "fair use" and "fair dealing; (ii) when 
required by law for use in legal proceedings or (iii) to 
furnish such information to a third party for the purpose of, 
or in anticipation of, regulatory approval or purpose 
provided that the recipient are advised that the copies are 
confidential and not for redistribution. All downloading, 
printing and/or electronic storage of materials retrieved 
through the Service must be retrieved directly from the on-
line system for each and every print or digital copy.  

 

c) Electronic Reserves, Coursepacks, and Intranet 
Use. Provided that Customer does not circumvent any 
features or functionality of the Service, Customer may 
include durable links to articles or other works (or 
portions thereof) contained in the Service in electronic 
reserves systems, online course packs and/or intranet 
sites so long as access to such materials are limited to 
Authorized Users. 

 

d) Fair Use/Fair Dealing. Customer and its Authorized 
Users may use the materials contained within the Service 
consistent with the doctrines of "fair use" or "fair dealing" 
as defined under the laws of the United States or England, 
respectively. 

e) Academic Institutions, Schools, and Public Libraries. If 
Customer is an academic institution, school, or public 
library: 

i. Interlibrary Loan (ILL). Library Customer may loan digital 
or print copies of materials retrieved from the Service to 
other libraries, provided that (i) loans are not done in a 
manner or magnitude that would replace the receiving 
library’s own subscription to the Service or purchase of the 

 
 
 

Wystawa: Dozwolone sposoby korzystania  
 

1. Usługi badań online. Usługi mające na celu ułatwienie 
badań online mogą być wykorzystywane w badaniach 
wewnętrznych Klienta lub do celów edukacyjnych, zgodnie z 
zasadami przedstawionymi poniżej, pod warunkiem, że nie 
zostaną w związku z tym naruszone żadne z wyraźnie 
określonych postanowień niniejszej Umowy:  
 
a) Badania i analizy. Klient i Upoważnieni Użytkownicy 
mają prawo wyświetlać i wykorzystywać do celów 
edukacyjnych i badawczych uzasadnione ilości informacji 
zawartych w Usłudze, w tym ilustracje, objaśnienia, 
przykłady, komentarze, recenzje, instruktaże lub analizy.  
 
b) Egzemplarze cyfrowe i drukowane. Klient i Upoważnieni 
Użytkownicy mogą pobierać i tworzyć wydruki uzasadnionych 
fragmentów artykułów i innych treści zawartych w Usłudze (i) 
dla własnego użytku wewnętrznego lub osobistego, zgodnie 
z zasadami „dozwolonego użytku" i „uczciwego obrotu”; (ii) 
gdy wymagają tego przepisy prawa w związku z 
postępowaniem sądowym, lub (iii) w celu dostarczania 
informacji osobom trzecim w związku z decyzją lub zgodą 
organu nadzoru, lub w oczekiwaniu na nią, pod warunkiem, 
że odbiorca zostanie poinformowany o poufnym charakterze 
informacji i zakazie ich redystrybucji. W odniesieniu do 
każdego wydruku lub kopii cyfrowej, pobieranie, drukowanie 
i/ lub elektroniczne przechowywanie materiałów pobranych w 
ramach Usługi musi odbywać się bezpośrednio z systemu 
online.  
 
c) Rezerwy elektroniczne, Zestawy lektur i wykorzystanie w 
Intranecie. Pod warunkiem nienaruszenia elementów ani 
funkcji Usługi, Klient może umieszczać linki do artykułów i 
innych prac (lub ich części) zawartych w Serwisie w 
systemach rezerw elektronicznych, w zestawach lektur 
dostępnych online i/ lub na witryn intranetowych, o ile dostęp 
do materiałów jest ograniczony do Upoważnionych 
Użytkowników.  
 
d) Dozwolony użytek/Uczciwy obrót. Klient i Upoważnieni 
Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zawartych w 
Usłudze zgodnie z zasadami „dozwolonego użytku" lub 
„uczciwego obrotu”, zgodnie z przepisami prawa Stanów 
Zjednoczonych lub Anglii.  
 
e) Instytucje akademickie, Szkoły i Biblioteki publiczne. Jeżeli 
Klient jest uczelnią wyższą, szkołą lub biblioteką publiczną:  
 
i. Wypożyczenia międzybiblioteczne (WMB). Klient będący 
biblioteką może wypożyczać cyfrowe lub drukowane 
egzemplarze pobranych materiałów innym bibliotekom pod 
warunkiem, że (i) sposób i skala wypożyczeń nie jest w 
stanie zastąpić wykupienia własnego abonamentu przez 
bibliotekę korzystającą z wypożyczeń ani zakupu 
wypożyczanych treści (np. gazet, czasopism, książek), (ii) 
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underlying work (e.g., newspaper, magazine, book), (ii) 
Customer complies with any special terms governing 
specific content or licensors as described in this 
Agreement, (iii) with respect to e-books, copying is limited 
to small portions of a book, and (iv) Customer complies 
with all laws and regulations regarding ILL. 
ii. Scholarly Sharing. Customer and its Authorized 
Users may provide to a third party colleague minimal, 
insubstantial amounts of materials retrieved from the 
Service for personal use or scholarly, educational 
research use in hard copy or electronically, provided 
that in no case any such sharing is done in a manner 
or magnitude as to act as a replacement for the 
recipient's or recipient educational institution's own 
subscription to either the Service or the purchase of 
the underlying work. 

 
2. MARC Records. MARC records may be placed in 
Customer’s online public access catalog (OPAC) or 
shared online catalog (e.g., WorldCat) unless 
otherwise specified on the Order Form with respect to 
a particular Service.  

 

3. Scholar/Researcher Profiles. The data contained 
within scholar profiles are for use in facilitating research 
and collaboration amongst colleagues. Neither Customer 
nor its Authorized Users may export or otherwise exploit 
the scholar profiles for mass mailings or similar marketing 
purposes. 
 
4. Electronic Resource Discovery, Access, and 
Management. For electronic resource discovery (e.g., 
Summon), access and/or management services (e.g., 
Intota), the Customer reserves all right, title and 
interest in all Customer specific data it contributes to 
the Service (which may include but is not limited to 
Customer created metadata, bibliographic information, 
holdings and circulation data) and grants ProQuest 
permission to use such data for the limited purpose of 
operating and improving the Service and such 
information may only be provided to third parties in 
aggregate form.  Raw usage data, including but not 
limited to information relating to the identity of specific 
users and/or uses, shall not be provided to any third 
party without Customer’s permission. Provided that 
such access, use, and/or sharing does not violate an 
express provision of this Agreement, Customer and its 
Authorized Users are permitted to: (a) access the 
Service and information derived from the Service in 
order to discover, manage and provide access to 
library resources owned or licensed by Customer, (b) 
create, store and retain any reports and lists delivered 
by the Service, (c) share data about Customer’s own 
library holdings that is retrieved from such Service with 
third party applications, so long as prior written notice 
is provided to ProQuest and (d) display metadata, 
bibliographic and holdings information in the library 

Klient przestrzega zasad dotyczących konkretnych treści lub 
licencjodawców, zgodnie z treścią niniejszej Umowy, (iii) w 
odniesieniu do ebooków, kopiowanie jest ograniczone do 
krótkich fragmentów, (iv) Klient przestrzega wszystkich 
przepisów i regulacji dotyczących WMB.  
ii. Wymiana naukowa. Klient i Upoważnieni Użytkownicy 
mogą przekazywać osobom trzecim (badaczom) minimalne, 
niewielkie ilości materiałów pobranych z Usługi do użytku 
osobistego lub naukowego i edukacyjnego, w formie 
papierowej lub elektronicznej, pod warunkiem, że taka 
wymiana odbywa się w sposób lub w skali, które w żadnym 
wypadku nie mogą zastąpić odbiorcy lub instytucji 
edukacyjnej reprezentowanej przed odbiorcę wykupienia 
abonamentu lub zakupu danych treści.  
 
 
2. Rekordy MARC. Rekordy MARC mogą zostać 
umieszczone w katalogu online Klienta z publicznym 
dostępem (OPAC), lub we wspólnym katalogu dostępnym 
online (np. WorldCat), chyba że ustalono inaczej w 
formularzu zamówienia w odniesieniu do określonej Usługi.  
 
3. Profile naukowca/ badacza. Dane zawarte w profilach 
naukowców są stosowane w celu ułatwienia badań i 
współpracy pomiędzy badaczami. Ani Klient, ani jego 
Upoważnieni Użytkownicy nie mogą eksportować lub w inny 
sposób wykorzystywać profili naukowców do mailingu 
grupowego lub podobnych celów marketingowych.  
 
4. Zasoby cyfrowe: narzędzia typu discovery, dostęp i 
zarządzanie. W zakresie narzędzi typu discovery (np. 
Summon), dostępu i/lub zarządzania zasobami cyfrowymi 
(np. Intota), Klient zastrzega sobie wszystkie prawa, tytuły i 
udziały do wszystkich danych dotyczących Klienta, które 
zostają przekazane w ramach Usługi (w tym, bez ograniczeń, 
metadane tworzone przez Klient, informacje bibliograficzne, 
aktywa i dane dotyczące nakładu) i upoważnia ProQuest do 
wykorzystywania tych danych w ograniczonym zakresie w 
celu świadczenia i doskonalenia Usługi, przy czym informacje 
te mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie w 
formie zbiorczej. Surowe dane, obejmujące bez ograniczenia 
informacje dotyczące tożsamości poszczególnych 
użytkowników i/ lub zastosowań nie będą przekazywane 
osobom trzecim bez zgody Klienta. Zakładając, że taki 
dostęp, użycie i/ lub wymiana nie naruszają wyraźne 
sformułowanych postanowień niniejszej Umowy, Klient i 
Upoważnieni Użytkownicy mają prawo do: (a) dostępu do 
Usługi oraz informacji pochodzących z Usługi w celu 
stosowania narzędzi typu discovery, zarządzania i 
udostępniania zasobów bibliotecznych stanowiących 
własność lub będących przedmiotem licencji udzielonej przez 
Klienta, (b) tworzenia, przechowywania i zatrzymania 
wszelkich raportów i list dostarczonych w ramach Usługi, (c) 
udostępniania danych o własnych zbiorach bibliotecznych 
Klienta, które są pobierane z Usługi za pomocą aplikacji firm 
trzecich, pod warunkiem uprzedniego pisemnego 
zawiadomienia ProQuest oraz (d) wyświetlania metadanych, 
informacji bibliograficznych i informacji na temat zasobów w 
katalogu biblioteki dostępnym na stronie internetowej Klienta.  
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catalog available on Customer’s library website. 
 
 
 

5. Library Catalog Enrichment Service. Where the 
Service is a library catalog enrichment Service (e.g., 
Syndetics), Customer may use the enrichment elements 
for the sole purpose of augmenting Customer’s own library 
OPAC or website. Customer may not convert Service 
metadata records into MARC format, nor distribute or 
display the enrichment elements in any third party 
applications, catalogs or websites. 

 
6. Purchased Content. For perpetual archive licenses 
(“PAL”) (as specified on the ProQuest Websites or 
Order Form), Customer pays a one-time fee for a 
perpetual license to the designated materials (the 
“Purchased Content”), and an annual “Continuing 
Service Fee.” 

 
a) Perpetual License. The License to Purchased 
Content and any updates Customer receives is 
perpetual, and may only be revoked if Customer 
materially breaches this Agreement, or if the licensed 
materials contain errors or could be subject to an 
infringement or other adverse claim by a third party. 

 

b) Continuing Services. In consideration of the Continuing 
Service Fee, ProQuest will provide Customer and its 
Authorized Users with online access to the Purchased 
Content, plus any included updates, on a proprietary 
platform designed to enhance the research experience (a 
“ProQuest Platform”). ProQuest will maintain systems and 
technology that help Customer comply with use 
restrictions and security standards required by ProQuest’s 
licensors. 

 

c) File Delivery. If Customer loses the ability to access its 
Purchased Content online through ProQuest (e.g., if 
ProQuest discontinues online access services), or if the 
Purchased Content is otherwise eligible for local loading, 
Customer may obtain digital copies upon certifying that it 
will secure and restrict use of the Purchased Content as 
contemplated under this Agreement, using systems and 
technology at least as protective as ProQuest’s. File 
transfer costs, if any, are Customer’s responsibility. 

 

 
d) Data Mining. Subject to any content-specific 
restrictions, Customer and its Authorized Users may 
extract and compile data from locally-loaded copies of 
the Purchased Content solely for Customer’s teaching, 
learning, and research purposes. 

 

 
5. Usługa wzbogacania katalogu biblioteki. W 
przypadkach, w których Usługa stanowi usługę wzbogacania 
katalogu biblioteki (np. Syndetics), Klient może korzystać z 
elementów wzbogacania wyłącznie w celu rozszerzania 
OPAC własnej biblioteki lub strony internetowej Klienta. 
Klient nie może przekonwertowywać rekordów metadanych 
Usługi na format MARC, dystrybuować ani wyświetlać 
elementów wzbogacających w jakichkolwiek aplikacjach, 
katalogach lub na stronach internetowych osób trzecich.  
 
6. Zakupione treści. W przypadku bezterminowych licencji 
na dostęp do archiwów („PAL") (jak podano na stronach 
internetowych ProQuest lub na formularzu zamówienia), 
Klient uiszcza jednorazową opłatę za bezterminową licencję 
na wskazane materiały („Zakupione Treści"), oraz roczną 
"Stałą Opłatę za Usługę". 
 
a) Licencja bezterminowa. Licencja na zakupione treści i 
wszelkie aktualizacje otrzymywane przez Klienta ma 
charakter bezterminowy, i może zostać odwołana tylko w 
sytuacji, w której Klient narusza istotne warunki niniejszej 
Umowy, lub jeśli licencjonowane materiały zawierają błędy 
lub mogą być przedmiotem naruszenia lub innych roszczeń 
osób trzecich.  
 
b) Usługi stałe. W związku ze Stałą Opłatą za Usługę, 
ProQuest zapewnia Klientowi i Upoważnionym 
Użytkownikom elektroniczny dostęp do zakupionych treści, 
wraz z wszelkimi zawartymi w nich aktualizacjami, na 
autorskiej platformie zaprojektowanej w sposób 
usprawniający proces badawczy („Platforma ProQuest"). 
ProQuest obsługuje systemy i technologie, które pomagają 
Klientowi przestrzegać ograniczeń stosowania i standardów 
bezpieczeństwa wymaganych przez licencjodawców 
ProQuest.  
 
c) Dostawa pliku. Jeśli Klient traci możliwość dostępu online 
do Zakupionych treści za pośrednictwem ProQuest (np. jeśli 
ProQuest zaprzestaje świadczenia Usługi w trybie online), 
lub jeśli Zakupione Treści podlegają lokalnemu 
wprowadzaniu danych, Klient może otrzymać kopie cyfrowe 
za poświadczeniem, że zabezpieczy je i ograniczy 
korzystanie z Zakupionych Treści, zgodnie z warunkami 
niniejszej Umowy, z wykorzystaniem systemów i technologii 
oferujących poziom ochrony, który nie będzie niższy niż ten 
zapewniony przez ProQuest. Wszelkie koszty transferu 
plików ponosi Klient.  
 
 
d) Eksploracja danych. Z uwzględnieniem wszelkich 
specyficznych ograniczeń dotyczących danych treści, Klient i 
Upoważnieni Użytkownicy mogą eksplorować i przetwarzać 
dane z lokalnie wprowadzonych kopii Zakupionych Treści 
wyłącznie do celów badawczych, nauczania i zdobywania 
wiedzy przez Klienta.  
 
 
7. Zakup sterowany popytem (Patron Driven Acquisition, 
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7. Patron Driven Acquisition (“PDA”). For certain 
Services, Customer may elect to have user activity 
trigger the purchase of content. Purchase preferences 
and Service eligibility for the PDA model are described 
on the ProQuest Websites.  

 

 

 
8. Analytics. Some Services contain library collection 
analysis capabilities related to library holdings, or 
functionality that allows Authorized Users to create 
reports, lists, or alerts. Customer and Authorized 
Users may create, download, store and retain any 
such analytics or lists delivered by the Service. 
ProQuest may use library holdings and other 
information in the Service for comparison and metrics 
purposes in order to better understand the Customer’s 
needs. 

 

9. Restrictions. Except as expressly permitted above, 
Customer and its Authorized Users shall not: 
 
 
a) Translate, reverse engineer, disassemble, 
decompile, discover, or modify ProQuest’s software; 

 
b) Remove any copyright and other proprietary notices 
placed upon the Service or any materials retrieved 
from the Service by ProQuest or its licensors; 

 
c) Circumvent any use limitation or protection device 
contained in or placed upon the Service or any 
materials retrieved from the Service;  

 
d) Use the Service to execute denial of service 
attacks; 

 
e) Perform automated searches against ProQuest’s 
systems (except for non-burdensome federated 
search services), including automated “bots,” link 
checkers or other scripts;  

 
f) Provide access to or use of the Services by or for 
the benefit of any unauthorized school, library, 
organization, or user;  

 
g) Publish, broadcast, sell, use or provide access to 
the Service or any materials retrieved from the Service 
in any manner that will infringe the copyright or other 
proprietary rights of ProQuest or its licensors; 

 

„PDA"). W przypadku niektórych Usług, Klient może 
zdecydować, że to aktywność użytkowników będzie 
wywoływać zakup treści. Preferencje kupna i 
kwalifikowalność Usługi do modelu PDA zostały opisane na 
stronach internetowych ProQuest.  
 
 
 
8. Analityka. Niektóre Usługi obejmują funkcje analityczne 
odnoszące się do zbiorów bibliotecznych lub funkcji, które 
umożliwiają autoryzowanym użytkownikom tworzenie 
raportów, list lub powiadomień. Klienci oraz Upoważnieni 
Użytkownicy mogą tworzyć, pobierać, przechowywać i 
zatrzymywać wszelkie analizy lub listy tego rodzaju 
dostarczane za pośrednictwem Usługi. ProQuest może 
posłużyć się zbiorami bibliotecznymi i innymi informacjami 
zawartymi w Usłudze dla celów porównawczych i 
pomiarowych, w celu lepszego zrozumienia potrzeb Klienta.  
 
 
9. Ograniczenia. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych 
powyżej, Klient i jego Upoważnieni Użytkownicy nie mogą:  
 
a) tłumaczyć, poddawać inżynierii wstecznej, demontować, 
dekompilować, stosować narzędzi typu discovery ani 
modyfikować oprogramowanie ProQuest;  
 
b) usuwać praw autorskich i innych zastrzeżeń własności 
dotyczących Usługi lub jakichkolwiek materiałów pobranych z 
Usługi przez ProQuest lub jego licencjodawców;  
 
c) obchodzić jakichkolwiek ograniczeń korzystania lub 
urządzeń ochronnych w odniesieniu Usługi do lub 
jakichkolwiek materiałów pobranych z Usługi;  
 
 
d) korzystać z Usługi w celu przeprowadzania ataków typu 
DoS;  
 
e) przeprowadzać automatycznych wyszukiwań w oparciu o 
systemy ProQuest (z wyjątkiem nieuciążliwych, 
zintegrowanych usług wyszukiwania), w tym przy użyciu 
zautomatyzowanych botów, urządzeń sprawdzających 
poprawność łączy lub innych skryptów;  
 
f) zapewniać dostępu do Usługi lub umożliwiać korzystania z 
niej nieupoważnionym szkołom bibliotekom, organizacjom lub 
użytkownikom;  
 
g) publikować, transmitować, sprzedawać, wykorzystywać 
lub zapewniać dostęp do Usługi lub wszelkich pobranych 
materiałów w sposób naruszający prawa autorskie lub inne 
prawa własności ProQuest lub jego licencjodawców; 
 
h) korzystać z usługi w celu tworzenia produktów lub 
świadczenia usług, które konkurują lub pozostają w konflikcie 
z usługami i produktami ProQuest lub jego licencjodawców;  
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h) Use the Service to create products or perform 
services which compete or interfere with those of 
ProQuest or its licensors;  
 
 
i) Text mine, data mine or harvest metadata from the 
Service; 

 
j) Communicate or redistribute materials retrieved from 
the Service; or  

 
k) Download all or parts of the Service in a systematic 
or regular manner or so as to create a collection of 
materials comprising all or a material subset of the 
Service, in any form. 

 

i) eksplorować tekstów, eksplorować danych i zbierać 
metadanych (”metadata harvesting”) udostępnionych w 
Usłudze;  
 
j) przekazywać lub rozpowszechniać materiałów pobranych z 
Usługi; lub  
 
k) pobrać Usługę w całości lub części, działając w sposób 
systematyczny i regularny, w celu stworzenia kolekcji 
materiałów zawierającej całość lub istotną część Usługi w 
jakiejkolwiek formie. 

 

Ebrary Products 
Perpetual Access Hosting Fee Policy 

Last updated: June 12, 2012 by Juliette Hirt 
 
 

 

Produkty Ebrary 
Polityka opłat hostingowych dla dostępu 

bezterminowego 
Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2012 r., Juliette Hirt 

New in this version: Hosting fees for Non-Profit Corporations  
reduced from 20% to 5%, effective immediately. 
 

Nowości w tej wersji: Opłaty hostingowe dla organizacji typu  
non-profit zredukowane z 20% do 5%, ze skutkiem  
natychmiastowym.  

I. Hosting Terms: The initial hosting term is one year from the 
date of the first Perpetual Access title upload, unless otherwise 
specified in the customer’s order form or other contract 

paperwork, or waived due to a subscription. Hosting renews 
annually after the initial term.  

 

 
II. Hosting Fees: 
 
(1) Waived for Customers with a Subscription Product: If a 
one-year Perpetual Access hosting term starts or renews during 
the customer’s subscription period, the fee for hosting is included 

in the subscription price and there is no separate charge for 
hosting. If the subscription expires, a new one-year hosting term 
begins the next day.  

 

 
(2) Perpetual Access Customers with no Subscriptions: 
Customers who do not maintain a subscription pay for hosting. 

 
a) Corporate Market: Annual hosting fee is 20% of 

aggregate title purchases, subject to a minimum of 
$500 (no maximum) per annual term, invoiced at 

I. Warunki hostingu: Początkowy okres hostingu wynosi  

jeden rok od daty przesłania pierwszego tytułu w 

ramach Dostępu bezterminowego, chyba że 

ustalono inaczej na formularzu zamówienia klienta 

lub w innych dokumentach dotyczących umowy, 

lub jeżeli postanowienie to uchylono  

w związku z wykupieniem abonamentem. Po 

upływie  

okresu początkowego, hosting odnawiany jest co 

roku. 

II. Opłaty hostingowe:  

(1) Zniesione dla Klientów posiadających abonament: 
Jeżeli  

roczny okres Dostępu bezterminowego rozpoczyna się 

lub  


