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Dozwolone korzystanie z Subskrybowanych materiałów i ograniczenia.  

a. Wszystkie Treści online MH stanowią własność MH lub są licencjonowane MH i chronione prawem 
autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. W okresie obowiązywania niniejszej 
Umowy, jak określono w jej treści i zgodnie z uiszczanymi opłatami Licencjobiorcy przedstawionymi  
w Załączniku A, MH niniejszym udziela Licencjobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji, na mocy 
której Autoryzowani użytkownicy mają dostęp i mogą korzystać z Subskrybowanych materiałów na 
warunkach opisanych w niniejszej Umowie. Licencjobiorca zgadza się i potwierdza, że Licencjobiorca  
i Autoryzowani użytkownicy zgadzają się na zasady i warunki użytkowania oraz umowy licencyjnej 
użytkownika umieszczone w witrynie online Subskrybowanych materiałów (z wyjątkiem wszelkich 
przepisów, które odnoszą się wyłącznie do indywidualnych, pozainstytucjonalnych subskrypcji).  
W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy i warunkami korzystania 
oraz Umową licencyjną użytkownika, niniejsza Umowa będzie decydująca. Licencjobiorca uszanuje 
wszelkie uzasadnione żądania MH dotyczące ochrony materiałów autorskich MH w Subskrybowanych 
materiałach. Z wyjątkiem ograniczonych praw przyznanych niniejszym Licencjobiorcy, wszelkie prawa 
do Subskrybowanym materiałów są zastrzeżone przez MH i Licencjobiorca nie nabywa praw, tytułów 
ani udziałów w żadnym materiale należącym do Subskrybowanych materiałów.  

b. Licencjobiorca i Autoryzowani użytkownicy są upoważnieni wyłącznie do dostępu i korzystania  
z Subskrybowanych materiałów do celów badawczych lub naukowych. Ani Licencjobiorca ani 
Autoryzowani użytkownicy nie mogą kopiować, przenosić, wynajmować, wypożyczać, sprzedawać ani 
modyfikować żadnych Subskrybowanych materiałów ani tworzyć prac pochodnych na podstawie 
materiałów od nich pochodzących. Licencjobiorca ani Autoryzowani użytkownicy nie mogą 
modyfikować, usuwać ani maskować jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych 
informacji autorskich zawartych w Subskrybowanych materiałach. Licencjobiorca ani Autoryzowani 
użytkownicy nie mogą przekazywać ani rozpowszechniać żadnej części Subskrybowanych materiałów 
w formie elektronicznej lub w inny sposób, w tym poprzez wykorzystanie list poczty elektronicznej 
lub elektronicznych biuletynów.  

c. Licencjobiorca nie może świadomie udzielać osobom innym niż Autoryzowani użytkownicy dostępu 
do Subskrybowanych materiałów. Licencjobiorca ani Autoryzowani użytkownicy nie mogą 
udostępniać haseł umożliwiających dostęp do Subskrybowanych materiałów stronom trzecim lub 
Autoryzowanym użytkownikom.  

d. Jeśli wymaga tego MH, Licencjobiorca jest zobowiązany współpracować z MH w dochodzeniu 
dotyczącym nieautoryzowanego użycia Subskrybowanych materiałów znanych Licencjobiorcy i dołoży 
wszelkich starań, aby zaradzić takiemu nieautoryzowanemu użyciu i zapobiegać takim sytuacjom  
w przyszłości. W przypadku jakiekolwiek nieautoryzowanego wykorzystania Subskrybowanych 
materiałów przez Autoryzowanego użytkownika, w uzupełnieniu wszelkich środków prawnych 
dostępnych w niniejszym dokumencie, MH może zawiesić lub zakończyć dostęp takiego 
Autoryzowanego użytkownika do Subskrybowanych materiałów (na przykład przez zablokowanie 
indywidualnego adresu IP użytkownika lub w inny sposób). 


