
Załącznik 1 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY  

1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

1.1. Euromoney wyszukuje i dostarcza informacje udostępniane jako baza EMIS - 
Region (dalej: Baza). 

1.2. Kupuj ący subskrybuje Bazę EMIS - Region, 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. Kupuj ący 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. Kupuj ący zobowiązuje się do udostępniania Bazy wyłącznie czytelnikom, 
pracownikom oraz studentom uczelni, przy czym Użytkownik zobowiązuje się raz 
w miesiącu przesyłać Euromoney drogą elektroniczną, na adres 
kmalatynski@emis.com, zestawienie adresów IP z których logowano się do serwisu 
EMIS przez dostęp Użytkownika, a które nie sa przypisane do uczelni. 

1.5. Kupuj ący nie ma prawa do wyszukiwania ani pobierania informacji z Bazy EMIS - 
Region 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 Kupuj ącego 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 Kupuj ącego lub Upoważnionego Użytkownika w wyniku 
czynności text mining/data mining dotyczących zawartości Bazy będą własnością 
Kupuj ącego lub takiego Upoważnionego Użytkownika. 

1.7. Wszelkie informacje uzyskane z Bazy na podstawie  niniejszej Umowy chronione 
są prawem autorskim zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.8. Kupuj ący 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. 

 


