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WARUNKÓW KORZYSTANIA 

 

Załącznik 1 do Umowy 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1.1. Euromoney wyszukuje i dostarcza informacje udostępniane jako baza EMIS - 

Polska (dalej: Baza). 

1.2. Kupujący subskrybuje Bazę EMIS - Polska, zgodnie z postanowieniami Umowy i 

jest uprawniony do korzystania z informacji uzyskanych z tej Bazy wyłącznie w 

ramach swej statutowej działalności edukacyjnej i naukowej. 

1.3. Kupujący nie jest uprawniony do sprzedaży, odsprzedaży lub innego zbycia bądź 

przekazania licencji do Bazy na rzecz osób trzecich, chyba że uzyskał na to 

wcześniejszą pisemną zgodę Euromoney pod rygorem nieważności. 

1.4. Kupujący zobowiązuje się do udostępniania Bazy wyłącznie użytkownikom 

biblioteki prowadzonej przez Kupującego, pracownikom Kupującego oraz studentom 

uczelni prowadzonej przez Kupującego, przy czym Kupujący zobowiązuje się 

udostępniać Bazę studentom Kupującego  wyłącznie za pomocą swych serwerów i 

jedynie na terenie Politechniki Wrocławskiej.  

1.5. Kupujący nie ma prawa do wyszukiwania ani pobierania informacji z Bazy EMIS - 

Polska z wykorzystaniem oprogramowania, które nie spełnia standardu 

internetowego (tj. wytycznych): robots.txt, powszechnie stosowanego przez Network 

Working Group, szczegółowo opisanego na domenie: http://www.robotstxt.org/. 

Wprowadzenie innych rozwiązań informatycznych w celu korzystania z Bazy 

wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Euromoney pod rygorem 

nieważności oraz uzgodnienia przez obie strony odpowiedniego wynagrodzenia. 

Lista rozwiązań informatycznych, wymagająca pisemnego zezwolenia i osobnego 

porozumienia dotyczącego wynagrodzenia, zawiera między innymi automatyczne 

pobieranie danych z wykorzystaniem tzw. robotów, szperaczy oraz wszelkich innych 

aplikacji, które automatycznie ściągają dane i pozwalają na ich przechowywanie lub 

zapisywanie na urządzeniach innych niż domena, na której są udostępnione przez 

Euromoney.  Euromoney zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania 

dostępu do Bazy, jeżeli stwierdzi naruszenie przez Kupującego postanowień 

niniejszego ustępu. Wstrzymanie dostępu do Bazy z przyczyn wskazanych w zdaniu 

poprzednim nie zwalnia Kupującego z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej, zgodnie 

z postanowieniami Umowy, a uiszczona opłata roczna nie podlega zwrotowi ani 

zmniejszeniu. 

1.6. Euromoney niniejszym potwierdza, że jakiekolwiek prawa do baz danych 

stworzonych przez Kupującego lub Upoważnionego Użytkownika w wyniku 

czynności text mining/data mining dotyczących zawartości Bazy będą własnością 

Kupującego lub takiego Upoważnionego Użytkownika. 

http://www.robotstxt.org/


1.7. Wszelkie informacje uzyskane z Bazy na podstawie  niniejszej Umowy chronione są 

prawem autorskim zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.8. Kupujący jest uprawniony do przetworzenia danych zawartych w Bazie na język 

Braille’a, zapis fonetyczny lub inny, w celu zaoferowania Upoważnionym 

Użytkownikom, którzy są niedowidzący lub niewidomi. 

1.9. Euromoney zastrzega sobie prawo kształtowania zawartości, form prezentacji, 

wprowadzania udogodnień dla Kupującego i dostępności jakiejkolwiek części Bazy, 

jak również do dokonywania zmian w oprogramowaniu wykorzystywanym w celu 

jego udostępniania. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania Kupującego 

o zaistniałych zmianach w możliwie jak najszybszym czasie od chwili ich zaistnienia. 

1.10. Zmiany, o których mowa w ust. 1.9. nie mogą w żadnym wypadku stanowić 

podstawy do rozwiązania Umowy przez Kupującego. 

2. WARUNKI  GWARANCJI 

2.1. Euromoney ani w imieniu własnym, ani w imieniu dostawców danych (dalej 

zwanych DD) nie składa żadnego oświadczenia, ani nie daje żadnej gwarancji, że 

informacje lub jakiekolwiek części bazy danych znajdujące się w Bazie, mają wartość 

użytkową lub są przydatne do jakichkolwiek zastosowań dla Kupującego. 

Euromoney w żaden sposób nie gwarantuje prawdziwości dostarczanych informacji, 

jednakże zobowiązuje się do starannego i dokładnego przekazywania informacji 

zgodnie z prawem. Wszelką odpowiedzialność za dane umieszczone w Bazie 

reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. z dnia 17 maja 2006 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). 

2.2. W przypadku, w którym na skutek wprowadzenia zmian wymienionych w ustępie 1.9 

powyżej, Kupujący utraci możliwość korzystania z Serwisu przez okres dłuższy niż 

14 dni w miesiącu kalendarzowym z wyłącznej winy Euromoney, Kupujący może 

najpóźniej w kolejnym miesiącu wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. Prawo do wypowiedzenia Umowy zgodnie ze zdaniem 

poprzednim nie dotyczy przerw spowodowanych pracami technicznymi bądź 

serwisowymi. 

2.3. W przypadku niemożności świadczenia usług przez Euromoney w okresie 

obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 1.5, Euromoney zobowiązuje się po 

zakończeniu obowiązywania umowy do proporcjonalnego pomniejszenia należności, 

o której mowa w ust. 4 Umowy przy uwzględnieniu ust. 5, wystawienia właściwej 

korekty faktury i zwrotu różnicy Kupującemu. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

3.1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Euromoney nie bierze odpowiedzialności 

za   jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego, wynikające bezpośrednio 

lub pośrednio z wykorzystania, dostępu bądź wycofania Bazy lub materiałów w niej 

zawartych. Euromoney nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń na tej podstawie, zgłaszanych Kupującemu przez osoby trzecie. 

3.2. Euromoney ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy zaistniała szkoda wynika 

wyłącznie z zawinionych przez Euromoney działań lub zaniechań bądź takich 

działań lub zaniechań ze strony pracowników Euromoney zajmujących się 

dostarczaniem Bazy. Odpowiedzialność Euromoney na tej podstawie ograniczona 



będzie do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego. Całkowita 

odpowiedzialność Euromoney nie przekroczy jednak sumy będącej równowartością 

rocznej opłaty uiszczanej przez Kupującego na rzecz Euromoney z tytułu Umowy. 

3.3. W wypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Kupującego 

zobowiązania, o którym mowa w punkcie 1.3., 1.4., 1.5. Euromoney zastrzega sobie 

prawo do natychmiastowego wstrzymania dostępu do Bazy, jeżeli stwierdzi 

naruszenie przez Kupującego postanowień niniejszego ustępu. Wstrzymanie dostępu 

do Bazy z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim nie zwalnia Kupującego z 

obowiązku uiszczenia opłaty rocznej, zgodnie z postanowieniami Umowy, a 

uiszczona opłata roczna nie podlega zwrotowi ani zmniejszeniu.  


