
ZAŁACZNIK D 
 

Postanowienia i warunki 
Korzystanie i informacji od The Royal Society of Ch emistry (“RSC”) 

 
Subskrybenci akademiccy (subskrypcje wg. pełnej sta wki) 

 
Definicje  
 
Użytkownicy upoważnieni: 
 oznacza obecną pracowników wydziału Klienta (w tym tymczasowych lub na wymianie 

na okres trwania ich przydziału); zarejestrowanych studentów studiów pierwszego 
stopnia i studiów podyplomowych; obecnych członków kadry; pracowników 
kontraktowych bezpośrednio zaangażowanych w zadania edukacyjne i naukowe Klienta; 
oraz Użytkowników z zewnątrz, tj. osoby, które nie są objęte żadną z powyższych 
kategorii jednak są dopuszczone przez Klienta do dostępu do Treści Wydawcy podczas 
przebywania fizycznie na terenie Klienta.   Dostęp ten w pomieszczeniach Klienta musi 
zawsze być objęty Bezpiecznym Uwierzytelnianiem na stanowiskach komputerowych.   
Użytkownicy z zewnątrz nie mogą mieć przyznanego dostępu do Treści Wydawcy poza 
fizyczną siedzibą Klienta lub poprzez dowolne sieci bezprzewodowe, chyba że sieć ta 
jest siecią bezpieczną zapewnioną przez Klienta 

. 
Wykorzystanie komercyjne: 
 oznacza użycie bezpośrednio w celu osiągnięcia korzyści finansowych lub handlowych, 

zarówno przez jak i dla organizacji lub Użytkownika upoważnionego, za pomocą 
sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczenia, przeniesienia, najęcia lub innej formy 
wykorzystania Informacji RSC.   W celu uniknięcia wątpliwości: 
(i) obciążenie Użytkownika upoważnionego przez organizację tytułem użycia 

Informacji RSC nie jest uznawane jako Wykorzystanie komercyjne; 
(ii) użycie Informacji RSC przez organizację lub Użytkowników upoważnionych w 

trakcie badań naukowych finansowanych przez organizację komercyjną nie jest 
uznawane jako Wykorzystanie komercyjne; oraz 

(iii) użycie Informacji RSC przez organizację lub Użytkowników upoważnionych w 
trakcie badań w ramach umowy realizowanych dla organizacji komercyjnej, do 
której wyniki tych badań zostaną przekazane jest uznawane jako Wykorzystanie 
komercyjne; 

Klient oznacza uniwersytet lub inną organizację, która na zasadzie relacji kontraktowych z RSC 
ma dostęp do określonych Informacji RSC. 

 
Informacje RSC oznacza informacje dostarczone przez RSC, do których Organizacja oraz jej 

Użytkownicy posiadają umowne prawo dostępu. 
Bezpieczne 
Uwierzytelnianie: oznacza dostęp do Informacji RSC poprzez zakresy Protokołu Internetowego ("IP") lub 

nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez RSC Klientowi lub też poprzez inne środki 
uwierzytelniania ustalone pomiędzy RSC i organizacją; 

 
Użytkownicy zakazani  
 
Użytkownicy upoważnieni nie będą używali w celu uzyskania dostępu do informacji RSC żadnych programów 
automatycznych, włączając w to be ograniczeń  roboty internetowe [webcrawlers].  Działania tego typu mogą 
mieć szkodliwy skutek dla Informacji RSC lub dla dostępu do nich i są ściśle zabronione. 
 
Użytkownicy dopuszczeni  

 
Użytkownicy upoważnieni mogą uzyskać dostęp do Informacji RSC wyłącznie poprzez Bezpieczne 
Uwierzytelnianie. 
 
Użytkownicy upoważnieni mają zezwolenie na: 
 
1. przeszukiwanie, wydobywanie, wyświetlanie, oraz przeglądania Informacji RSC; 
2. kopiowanie (w tym drukowanie i pobieranie) Informacji RSC oraz zachowywanie ich tak długo jak jest to 

potrzebne dla własnego, niekomercyjnego użytku;  
3. korzystanie z Informacji RSC wyłącznie dla celów badawczych lub własnych celów związanych z nauką, ale 

nie w celu Wykorzystania komercyjnego;  
4. przechowywanie Informacji RSC elektronicznie, pod warunkiem, że użycie to jest zgodne z pozostałymi 



warunkami i postanowieniami opisanymi w dokumencie; oraz  
5. włączanie Informacji RSC (na przykład, dane liczbowe, wykres lub tabela) do prezentacji lub publikowanej 

pracy pod warunkiem każdorazowo uzyskania przedtem zgody ze strony RSC, za wyjątkiem zgody 
udzielonej zgodnie z zasadami dozwolonego użytku działania w dobrej wierze.  Szczegółowy opis procedur 
RSC związanych z przetwarzaniem wniosków o udzielenie zgody można odszukać na stronie internetowej 
RSC pod adresem http://rsc.li/permissions.  Materiał musi być opatrzony odnośnym przypisem, zgodnie ze 
specyfikacją poniżej, z zachowaniem miejsca i kroju czcionki gwarantujących wyraźną widoczność. (Prosimy 
odnieść się do www.rsc.org/journalscopyright gdzie umieszczono listę posiadaczy praw autorskich 
czasopism RSC):  
 (i) “(oryginalny cytat) – Powielono za zgodą The Royal Society of Chemistry"; lub 
(ii) "(oryginalny cytat) – Powielono za zgodą PCCP Owner Societies"; lub 
(iii) "(oryginalny cytat) – Powielono za zgodą The Royal Society of Chemistry (RSC) w imieniu 

właściciela praw autorskich oraz RSC"; 
 
W uzupełnieniu powyższego, Użytkownicy upoważnieni inni niż Użytkownicy z zewnątrz, mają zezwolenie na: 
 
1. dystrybuowanie lub inną formę udostępniania Informacji RSC innym Użytkownikom upoważnionym; 
2. dołączanie kopii Informacji RSC (w tym pobranych lub w formie wydruku): 

(i) w antologiach (pakietach dla kierunku) w formie drukowanej lub elektronicznej  do sprzedaży (o ile 
sprzedaż nie ma na celu Wykorzystania komercyjnego) i/lub dystrybucję do wykorzystania przez 
Użytkowników upoważnionych wyłącznie w związku z kierunkiem studiów; i 

(ii) w zasobach (w formie wydruków lub elektronicznej) z możliwością dostępu przez Użytkowników 
upoważnionych w związku z określonymi kierunkami oferowanymi przez organizację. 

Kopie Informacji RSC w dowolnej formie elektronicznej online lub offline (na przykład na płytach CD-ROM), 
które są włączone do elektronicznych pakietów do nauki lub do zasobów muszą być wykasowane lub 
zniszczone, odpowiednio, przez Użytkownika upoważnionego najpóźniej trzydzieści (30) dni po zakończeniu 
okresu w którym trwają studia związana z odnośnym kierunkiem nauki.  

 
Jeśli Użytkownicy upoważnieni pragną uzyskać zgodę ze strony RSC na podejmowania innych działań, które nie 
zostały tutaj wyraźnie wymienione, muszą taką zgodę uzyskać od RSC z wyprzedzeniem. Prosimy wejść na 
http://rsc.li/permissions w celu uzyskania szczegółowych informacji. 
 
Prawa autorskie  
 
RSC oraz inni odnośni właściciele praw autorskich zachowują wszystkie mające zastosowanie prawa własności 
intelektualnej, włączając w to bez ograniczeń prawo autorskie, prawa do baz danych, a niniejsze Postanowienia i 
Warunki nie skutkują przeniesieniem żadnych praw na jakiegokolwiek Użytkownika upoważnionego. 
Powiadomień o prawach autorskich nie wolno usuwać, przysłaniać lub w inny sposób modyfikować.  Użytkownicy 
upoważnieni mają obowiązek podjęcia wszelkich zasadnych środków ostrożności w celu uniemożliwienia 
kradzieży lub nieostrożnego czy  nielegalnego korzystania z własności intelektualnej w Informacjach RSC.  
Odnośna wzmianka o prawach autorskich musi być widoczna na wszystkich kopiach wykonanych z Informacji 
RSC.  
 
 
*************************************************** ****************************** 
Ja, mgr Tomasz Mazurkiewicz, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, zaświadczam zgodność 
niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim. 
Bydgoszcz,  26 lutego 2016 r. Rep. nr 218/2016. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie 
wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131) 
dokument liczy 8 STRON (po 1125 znaków na stronie - ca 9150 znaków). 
 


