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The programme is co-financed by the European Social Fund in the framework of  Knowledge Education Development 
Operational Programme, non-competition project Increasing competencies of academic staff and institutions’ potential 
to receive people from abroad – Welcome to Poland executed under the Action specified in the application for project 

funding POWR.03.03.00-00-PN14/18. 
 
 

SAGE RESEARCH METHODS -  MASTER LICENSE AGREEMENT – TERMS OF USE 
 
I.  DEFINITIONS 
 
The following terms shall have the following meanings: 
 
“Authorized Users” shall mean individuals who are authorized by theCustomer(as defined below), 
(which shall include those individuals authorized by the Institutions hereunder),to access the 
Customer’s information services whether on-site or off-site via Secure Authentication, including via 
institutional proxy server, and who are affiliated to the Customer as a current student (undergraduates 
and postgraduates), teaching, research, or clinical faculty, member of staff (whether on a permanent or 
temporary basis), alumni, or contractor of the Customer. Persons who are not a current student, 
member of staff or a contractor of theCustomer, but who are permitted to access the 
Customer’sinformation services from computer terminals or other devices within the physical 
premises of theCustomer("Walk-In Users") are also deemed to be Authorized Users, only for the time 
they are within the physical premises of the Customer. Walk-In Users may not be given means to 
access the Product when they are not within the physical premises of theCustomer. 
 
“Commercial Use” shall mean use for the purpose of monetary reward (whether by or for the 
Customer or an Authorized User) by means of the sale, resale, loan, transfer, hire or other form of 
exploitation of the Product. For the avoidance of doubt, neither recovery of direct cost by the 
Customer from Authorized Users, nor use by the Customer or Authorized Users of the Product in the 
course of research funded by a commercial organization shall be deemed to constitute Commercial 
Use. 

“Educational Purposes” shall mean for the purpose of education, teaching, distance learning, private 
study and/or research as described in Section V below. 

“Exhibit(s)” shall mean the Exhibits attached hereto and incorporated herein that identify and 
describe the various Product(s) purchased and/or subscribed to and set forth the additional terms and 
conditions applicable to such Product(s). 
 
“Fees” shall mean the fees as set out in the applicable Exhibit(s) and Schedule 2 issued and executed 
hereunder. 

“Institutions” shall mean Customer’s Institutions, as applicable, identified on the applicable Exhibits 
and Schedules issued and executed hereunder. 
 
“Intellectual Property Rights” shall mean patents, trademarks, trade names, design rights, copyright 
(including rights in computer software and moral rights), database rights, rights in know-how and 
other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including 
applications for the grant of any of the foregoing and all rights or forms of protection having 
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equivalent or similar effect to any of the foregoing which may subsist anywhere in the world. 
 
“License” shall mean the non-exclusive, non-transferable right to access and use the Product pursuant 
to the specific terms and conditions set forth in this Agreement and the applicable Exhibit(s) and 
Schedules attached hereto and issued and executed hereunder.  
 
“Licensed Material” shall mean the materials that are subject to this Agreement, the Exhibits and 
Schedules issued and executed hereunder and shall consist solely of the electronic information 
published by SAGE. 
 
“Product” shall mean the Product, Licensed Materials and/or information contained therein that are 
subject to this Agreement, the Exhibits and Schedules attached hereto and issued hereunder. 
 
“Product Initial Term” shall mean the timeframe for the effective dates of the Agreement and 
Exhibitsand Schedules related to the Product and the timeframe for hosting services. 
 
“Reasonable Amount” shall mean not more than ten percent (10%) of any individual book or journal 
issue where these are included in a database, and not more than five percent (5%) of the total database 
content. 
 
“Schedule(s)” shall mean the Schedules, issued and executed hereunder that provide additional details 
relating to the Product. 
 
“Secure Authentication” shall mean access to the Product by Internet Protocol (“IP”) ranges, 
including via institutional proxy server, or by another means of authentication agreed between SAGE 
and Customer or the Institutions (if applicable) from time to time. 
 
III.   PROPRIETARY RIGHTS IN THE PRODUCT 
 

On its own behalf and on behalf of the Institutions and Authorized Users, Customer acknowledges and 
agrees that (i) the Product and the Intellectual Property Rights are proprietary to SAGE, (ii) the 
Product and the Intellectual Property Rights shall remain the exclusive property of SAGE, and (iii) the 
Customer, the Institutions and the Authorized Users shall have no rights in or to the Product and the 
Intellectual Property Rights other than as set forth herein. The Product is copyrighted by SAGE or 
third parties and all rights are reserved by SAGE except as set forth in this Agreement. Neither 
Customer nor the Institutions shall duplicate, distribute, sell, commercially exploit, create derivative 
works from, or otherwise make available the Product or the materials and/or information contained 
therein, in any form or medium, to any third party other than Authorized Users or as otherwise 
specifically authorized by this Agreement.  

 
 
V.  AUTHORIZED USE OF PRODUCT 
 
Except as otherwise set forth in any specific Exhibit, Customer, the Institutions and Authorized Users 
may use the Product for Educational Purposes as follows: 
 
Analysis.  Authorized Users shall be permitted to extract or use information contained in the Product 
for Educational Purposes, including, but not limited to, text and data mining, extraction and 
manipulation of information for the purposes of illustration, explanation, example, comment, criticism, 
teaching, research, or analysis. 
 
Course Packs.  Customer, the Institutions and Authorized Users may use a Reasonable Amount of the 
Product in the preparation of course packs or other educational materials. 
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Digital Copy.  Customer, the Institutions and Authorized Users may download and digitally copy a 
Reasonable Amount of the Product. 
 
Display.  Customer, the Participating Institutions and Authorized Users shall have the right to 
electronically display the Product to the extent necessary to further the intent and purpose of this 
Agreement. 
 
Electronic Reserve.  Customer, the Institutions and Authorized Users may use a Reasonable Amount 
of the Product in connection with specific courses of instruction offered by Customer. 
 
Inter-Library Loan.  The Customer and the Institutions shall be permitted to use Reasonable Amounts 
of the Product to fulfill occasional requests from other, academic institutions, a practice commonly 
called Inter-Library Loan (“ILL”). Customer and the Institutions shall fulfill such requests in 
compliance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 Ch. 48, s. 41 (Eng.), as amended 
by European Directive 2003, and any other applicable law relating to the  physical and digital 
reproduction and distribution by Libraries of copyrighted works.  
 
The electronic form of the Product may be used as a source for ILL. Secure electronic transmission as 
used by Ariel or Prospero or another approved technology to fulfill ILL requests shall be permitted 
and fulfillment of Loansome DocR service requests shall be permitted. Customer and the Institutions 
shall include copyright notices on all ILL transmissions. Notwithstanding anything herein to the 
contrary, in no event shall any non-secure electronic transmission of files be permitted. 
 
Print Copy.  Customer, the Institutions and Authorized Users may print a Reasonable Amount of a 
Product.   
 
Recover Copying Costs.  Customer and the Institutions may charge a reasonable fee to cover costs of 
copying or printing portions of Product for Authorized Users. 
 
Scholarly Sharing. Authorized Users may transmit to a third party colleague in hard copy or 
electronically, Reasonable Amounts of the Product for personal use, professional use or Educational 
Purposes but in no event for Commercial Use.In addition, Authorized Users have the right to use, with 
appropriate credit, figures, tables and brief excerpts from the Product in the Authorized User’s own 
scientific, scholarly and educational works. 
 
Text Mining. Authorized Users may use the licensed material to perform and engage in text mining 
/data mining activities for legitimate academic research and other educational purposes. Those uses 
beyond educational use shall require SAGE’s permission. 
 
VI. RESTRICTIONS ON USE 
 
Except as provided herein, the Customer, Institutions and Authorized Users shall not use, alter, 
decompile, modify, display or distribute the Product as follows: 

Alter Identification.  Remove, obscure or modify copyright notices, text acknowledging, attributions 
or other means of identification or disclaimers as they appear. 

Alter Product. Alter, decompile, adapt or modify the Product, except to the extent necessary to make it 
perceptible on a computer screen, or as otherwise permitted in this Agreement.  Alteration of words or 
their order is strictly prohibited.  
 
Commercial Use.  No Commercial Use of the Product shall be permitted unless the Customer, 
Institution or an Authorized User has been granted prior written consent by an authorized 
representative of SAGE. Use of all or any part of the Product for any Commercial Use or for any 
purpose other than Educational Purposes is strictly prohibited. 
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Distribution.  Display or distribute any part of the Product on any electronic network, including 
without limitation, the Internet, and any other distribution medium now in existence or hereinafter 
created, other than by a Secure Authentication; print and distribute any portion(s) of the Product to 
persons or entities other than the Customer, Institution or Authorized Users. 
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Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej  

i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania 
określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18 

 
 
 
 
 

SAGE Research Methods - Wyciąg z głównej umowy licencyjnej – zasady korzystania 
 

I.  DEFINICJE 
 
Następujące pojęcia mają następujące znaczenie: 
 
„Upoważnieni użytkownicy” oznacza osoby upoważnione przez Klienta (o którym mowa poniżej), 
(włącznie z osobami upoważnionymi przez Instytucję na mocy niniejszego dokumentu), do dostępu do 
usług informacyjnych Klienta na terenie lub poza terenem obiektu poprzez system Bezpiecznego 
uwierzytelnienia, w tym poprzez instytucyjny serwer proxy, oraz którzy są powiązani z Klientem jako 
obecni studenci (studia licencjackie i magisterskie), wykładowcy, pracownicy naukowi lub personel 
medyczny (na stale lub czasowo), absolwenci lub osoby wykonujące usługi dla Klienta. Osoby, które 
nie są obecnie studentami, pracownikami lub wykonawcami usług dla Klienta, ale którym zezwolono 
na dostęp do usług informacyjnych Klienta poprzez terminale komputerowe lub inne urządzenia 
fizycznie znajdujące się na terenie obiektu Klienta („osoby z zewnątrz”) uznaje się również za 
Upoważnionych użytkowników, jedynie na czas gdy znajdują się oni fizycznie na terenie obiektu 
Klienta. Nie udziela się możliwości dostępu do Produktu osobom z zewnątrzw przypadku gdy nie 
znajdują się oni fizycznie na terenie obiektu Klienta.  
 
„Użytkowanie w celach komercyjnych” oznacza użytkowanie w celu osiągnięcia korzyści 
finansowej (przez Klienta lub na rzecz Klienta lub Upoważnionego użytkownika), poprzez sprzedaż, 
odsprzedaż, pożyczkę, transfer, wynajem lub inna formę wykorzystania Produktu. Celem uniknięcia 
wszelkich wątpliwości, uzyskanie od Upoważnionych użytkowników zwrotu bezpośrednich kosztów 
poniesionych przez Klienta  oraz korzystanie z Produktu przez Klienta lub Upoważnionych 
użytkowników w trakcie badań finansowanych przez organizację komercyjną, nie stanowi 
Użytkowania w celach komercyjnych.  

„Cele edukacyjne” oznaczaw celu kształcenia, nauczania, nauczania zdalnego, studiów własnych 
oraz / lub badań, o których mowa w Części V, poniżej.  

„Załącznik / Załączniki” oznacza Załączniki dołączone do niniejszego dokumentu i stanowiące cześć 
niniejszego dokumentu oraz opisujące zakupione Produkty oraz / lub Produkty, których subskrypcji 
dokonano oraz wyszczególniające dodatkowe warunki mające zastosowanie do każdego z Produktów.  
 
„Opłata” oznacza opłatę określoną w stosownych Załącznikach oraz w Aneksie 2wydanych i 
wykonanych na mocy niniejszego dokumentu.   

„Instytucje” oznacza Instytucje Klienta,  zidentyfikowane na stosownych Załącznikach oraz 
Aneksach wydanych i wykonanych  na mocy niniejszego dokumentu.  
 
„Prawa własności intelektualnej” oznacza patenty, znaki handlowe, nazwy handlowe, prawa do 
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wzorów użytkowych, prawa autorskie (w tym prawa do oprogramowania komputerowego oraz 
autorskie prawa osobiste), prawa do bazy danych, prawa do know-how oraz inne prawa własności 
intelektualnej, zarejestrowane lub niezarejestrowane, oraz wnioski o udzielenie powyższych oraz 
wszelkie prawa lub formy ochrony o równoważnym lub podobnym skutku do któregokolwiek z 
poprzedzających, jakie mogą obowiązywać gdziekolwiek na świecie.  
 
„Licencja” oznacza niewyłączne, nieprzenaszalne prawo do dostępu oraz użytkowania Produktu 
zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w treści niniejszej Umowy oraz w stosownych, 
dołączonych Załącznikach i Aneksach, wydanych i wykonanych na mocy niniejszego dokumentu.  
 
„Materiał objęty licencją” oznacza materiał będący przedmiotem niniejszej Umowy, Załączników i 
Aneksów wydanych i wykonanych na mocy niniejszego dokumentu oraz składa się wyłącznie z 
informacji elektronicznej publikowanej przez SAGE.  
 
„Produkt” oznacza Produkt, Materiał objęty licencją oraz / lub informacje w nich zawarte, które są 
przedmiotem niniejszej Umowy, Załączników i Aneksów dołączonych do niej i wydanych na mocy 
niniejszego dokumentu.  
 
„Okres wstępny umowy na Produkt” oznacza ramy czasowe Daty wejścia w życie Umowy oraz 
Załączników i Aneksów dotyczących Produktu oraz ramy czasowe na usługi hostingowe.  
 
„Rozsądna ilość” oznacza nie więcej niż 10 procent (10%) każdej książki lub czasopisma zawartych 
w bazie danych, oraz nie więcej niż 5 procent (5%) całej zawartości bazy danych.  
 
„Aneks / Aneksy” oznacza Aneksy, wydane i wykonane na mocy niniejszego dokumentu,  
udzielające dodatkowych informacji dotyczących Produktu.  
 
„Bezpieczne uwierzytelnienie” oznacza dostęp do Produktu poprzez protokół internetowy („IP”),  w 
tym poprzez instytucyjny serwer proxy, lub za pomocą innych metod uwierzytelniania uzgodnionych 
okresowo między SAGE i Klientem lub Instytucją(jeśli dotyczy).  

 
III.PRAWA WŁASNOŚCI PRODUKTU 
 

W imieniu własnym oraz w imieniu Instytucji i Upoważnionych użytkowników, Klient przyjmuje do 
wiadomości i potwierdza, że (i) Produkt oraz Prawa własności intelektualnej są własnością SAGE, (ii) 
Produkt oraz Prawa własności intelektualnej pozostaną wyłączną własnością SAGE, oraz (iii) Klient, 
Instytucje i Upoważnieni użytkownicy nie nabywają praw w Produkcie lub do Produktu oraz Praw 
własności intelektualnej innych niż te zawarte w niniejszym dokumencie.  Prawa autorskie do 
Produktu należą do SAGE lub osób trzecich oraz SAGE zastrzega sobie wszelkie prawa do Produktu,  
za wyjątkiem tych zawartych  w niniejszej Umowie. W jakiejkolwiek formie, Klient i Instytucje nie 
powielają, rozpowszechniają, dokonują sprzedaży,  wykorzystują do celów komercyjnych, tworzą 
dzieł pochodnych lub w jakikolwiek inny sposób udostępniają Produkt lub materiały oraz / lub 
informacje w nich zawarte osobom trzecim innym niż Upoważnieni użytkownicy lub bez innego 
wyraźnego upoważnienia na mocy niniejszej Umowy.  

 
 
V. UPOWAŻNIONE UŻYTKOWANIE PRODUKTU 
 
O ile którykolwiek z Załączników nie stanowi inaczej, Klient, Instytucje i Upoważnieni użytkownicy 
mogą korzystać z Produktu w celach edukacyjnych, jak następuje: 
 
Analiza.Upoważnieni użytkownicy mają prawo do wyszukiwania i wykorzystywania informacji 
zawartych w Produkcie w celach edukacyjnych, w tym, między innymi do analizy danych i tekstu, 
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wyszukiwania i manipulowania informacjami celem ilustrowania, objaśniania, przytaczania 
przykładów, komentowania, krytyki, nauczania, prowadzenia badań lub analizy.  
 
Pakiety edukacyjne.Klient, Instytucje i Upoważnieni użytkownicy mają prawo do wykorzystania 
Rozsądnej ilości Produktu w celu przygotowania pakietów edukacyjnych lub innych materiałów 
edukacyjnych.  
 
Kopie cyfrowe.Klient, Instytucje i Upoważnieni użytkownicy mają prawo do pobrania i sporządzenia 
kopii cyfrowej Rozsądnej ilości Produktu.  
 
Prezentacja.Klient, Instytucje uczestniczące i Upoważnieni użytkownicy mają prawo do elektronicznej 
prezentacji Produktu w zakresie koniecznym do osiągnięcia celów niniejszej Umowy.  
 
Elektroniczny zestaw materiałów dydaktycznych (Electronic Reserve).Klient, Instytucje i 
Upoważnieni użytkownicy mają prawo do wykorzystania Rozsądnej ilości Produktu w związku z 
konkretnymi kursami edukacyjnymi oferowanymi przez Klienta. 
 
Wypożyczanie miedzybiblioteczne.Klient i Instytucje mają prawo do wykorzystania Rozsądnej ilości 
Produktu w celu realizacji sporadycznych zamówień ze strony innych instytucji akademickich; 
praktyka ta zwana jest Wypożyczanie miedzybiblioteczne.Klient i Instytucje realizują takie 
zamówienia zgodnie zUstawą  z 1988 r. o prawach autorskich, wzorach użytkowych i patentach, 
Rozdział 48, art. 41 (Anglia), w brzmieniu zmienionym Dyrektywą europejską z 2003 r., oraz 
wszelkimi innymi odnośnymi przepisami dotyczącymi fizycznej i cyfrowej reprodukcji i 
rozpowszechniania przez biblioteki dzieł chronionych prawem autorskim . 
 
Elektroniczna forma Produktu może zostać użyta jako źródło wypożyczeń międzybibliotecznych. 
Zezwala się na bezpieczny przekaz elektroniczny systemami Ariel lub Prospero lub inną technologią 
zatwierdzoną do realizacji zamówień w ramach wypożyczania międzybibliotecznego oraz na 
realizację zamówień za pomocą systemu Loansome DocR. Klient i Instytucje umieszczają informacje 
o prawach autorskich na wszystkich przekazachWypożyczania miedzybibliotecznego. Niezależnie od 
wszelkich postanowień w niniejszym dokumencie stanowiących inaczej,  nie zezwala się w żadnym 
wypadku na elektroniczny przekaz plików bez zabezpieczenia.  
 
Kopie drukowane.Klient, Instytucje i Upoważnieni użytkownicy mają prawo do wydrukowania 
Rozsądnej ilości Produktu. 
 
Zwrot kosztów kopiowania.Klient i Instytucje mogą pobierać rozsądną opłatę w celu pokrycia 
kosztów kopiowania lub wydruku części Produktu  Upoważnionym użytkownikom.  
 
Udostępnianie innym uczonym.Upoważnieni użytkownicy mogą przesyłać Rozsądną ilość Produktu w 
formie wydruku lub w sposób elektroniczny,  współpracownikowi - osobie trzeciej   do jej użytku 
osobistego, zawodowego lub w celach edukacyjnych, ale w żadnym wypadku do Użytkowania w 
celach komercyjnych. Dodatkowo, Upoważnieni użytkownicy mają prawo do użycia, rysunków, tabel 
i krótkich fragmentów pochodzących z  Produktu w swoich własnych pracach naukowych, 
akademickich i edukacyjnych, pod warunkiem zamieszczenia na nich odpowiedniego oznaczenia 
autora i źródła.   
 
Analiza danych i tekstu.Upoważnieni użytkownicy mogą używać materiału udostępnionego na 
podstawie licencji w celu dokonywania analizy danych i tekstu podczas prowadzenia zgodnych z 
prawem badań naukowych i w innych celach edukacyjnych.  Użytkowanie w celach innych niż 
edukacyjne wymaga zezwolenia SAGE.  
 
VI.OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA 
 
O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, Klient, Instytucje i Upoważnieni użytkownicy nie mogą 
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używać, wprowadzać zmian, dokonywać dekompilacji, modyfikować, prezentować lub 
rozpowszechniać Produktu, w sposób jak następuje: 

Zmiana identyfikacji. Usuniecie, zasłonięcie lub modyfikacja informacji o prawach autorskich, 
informacji o autorze tekstu, atrybutów lub innych sposobów identyfikacji lub widocznych zastrzeżeń.  

Wprowadzanie zmian w Produkt.Wprowadzanie zmian, dokonywanie dekompilacji, adaptowanie lub 
modyfikowanie Produktu, chyba że jest to konieczne do polepszenia obrazu na ekranie 
komputerowym lub niniejsza Umowa na to zezwala. Wprowadzanie zmian w słowa lub w porządek 
słów jest surowo zabronione.  
 
Użytkowanie w celach komercyjnych.Nie zezwala się na Użytkowanie Produktu w celach 
komercyjnych , chyba że Klient, Instytucja lub Upoważnieni użytkownicy uzyskali na to uprzednią  
zgodę upoważnionego przedstawiciela SAGE. Wykorzystanie całości lub jakiejkolwiek części 
Produktu w celu Użytkowania komercyjnego lub jakiegokolwiek celu innego niż cel edukacyjny jest 
surowo zabronione.  

Rozpowszechnianie.Prezentowanie lub rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Produktu w sieci 
elektronicznej, w tym internetowej, oraz na innym nośniku istniejącym obecnie lub stworzonym w 
przyszłości w sposób inny niż poprzez system Bezpiecznego uwierzytelnienia; wydruk i 
rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Produktu osobom lub jednostkom innym niż Klient, 
Instytucja lub Upoważnieni użytkownicy.  
 
 
 
 
 


