OXFORD UNIVERSITY PRESS ENGLISH LANGUAGE TEACHING
ZASADY UŻYKOWANIA PRODUKTU CYFROWEGO

1

Umowa między użytkownikiem i Oxford University Press

1.1

Dostęp do produktu cyfrowego i jego użytkowanie są dozwolone wyłącznie zgodnie z
niniejszymi zasadami użytkowania.

1.2

Jeżeli użytkownik nie zgadza się z poniższymi zasadami, nie powinien korzystać z produktu
cyfrowego. Wszelkie pytania prosimy kierować do Oxford University Press Polska Sp. z o.o.,
al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa.

2

Definicje

2.1

"Kod dostępu" kod(y) umożliwiające dostęp do produktu cyfrowego;
"Okres dostępu" okres, w którym użytkownik korzysta z dostępu do produktu lub produktów
cyfrowych;
"Produkt cyfrowy/ produkty cyfrowe" produkt, do którego użytkownik uzyskał dostęp;

3

Użytkowanie produktu cyfrowego

3.1

Prawo autorskie, prawo do bazy danych i inne prawa własności intelektualnej oraz prawa
własności oraz informacje poufne dotyczące produktu lub produktów cyfrowych są własnością
Oxford University Press lub jego licencjodawców, i nie mogą być wykorzystywane,
prezentowane, modyfikowane, adaptowane, dystrybuowane, przekazywane, kopiowane,
transferowane, wypożyczane, drukowane ani publikowane, ani reprodukowane w jakiejkolwiek
innej formie i w jakikolwiek sposób poza formami i sposobami określonymi w niniejszych
zasadach użytkowania.

3.2

Produkt cyfrowy może być użytkowany na potrzeby nauki własnej lub w sytuacjach, w których
nauczyciel pomaga w nauce innym.

3.3

W miejscach, w których taka funkcja jest wbudowana w produkt lub produkty cyfrowe, lub
pozwolenie na to jest wyraźnie zaznaczone na produkcie cyfrowym, OUP umożliwia pobieranie
i drukowanie fragmentów tekstów, tabel, formuł, fotografii, map i ilustracji na użytek osobisty,
ale nie na sprzedaż i nie do użytku komercyjnego.

3.4

Produkt cyfrowy może być zaprojektowany w taki sposób, że po upływie okresu dostępu
przestanie funkcjonować. Prawo użytkownika do dostępu i użytkowania produktu cyfrowego
wygasa wraz z zakończeniem okresu dostępu. Uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego jest
równoznaczne z przyznaniem przez użytkownika, że został on poinformowany o okresie
dostępu mającego zastosowanie do każdego nabytego produktu cyfrowego.

4

Obowiązki użytkownika

4.1

Użytkownik uzyska na własny koszt wszelki sprzęt telekomunikacyjny i inny oraz
oprogramowanie (w tym wyszukiwarkę internetową i czytnik plików pdf), a także wszelkie
odpowiednie licencje na oprogramowanie niezbędne do uzyskania dostępu do produktu
cyfrowego przez zabezpieczoną sieć.

4.2

Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby zachować poufność wszelkich
kodów dostępu i haseł osobistych.

5

Dane osobowe

5.1

Aby w pełni korzystać produktu cyfrowego, użytkownik może zostać poproszony o podanie
pewnych, dotyczących go informacji. Użytkownik ma obowiązek informowania o wszelkich
zmianach tych informacji w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

5.2

Przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ich i
przetwarzanie przez OUP zgodnie z przepisami Polityki prywatności OUP, której treść znajduje
się na stronie głównej OUP pod adresem www.oup.com. Dane osobowe użytkownika będą
wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia mu możliwości pełnego korzystania z produktu
interaktywnego. Dane dotyczące użytkownika będą przechowywane w bezpieczny sposób, i
będą przekazywane wyłącznie Oxford University Press Polska Sp. z o.o.. W przypadku braku
zgody użytkownika na powyższe warunki, nie powinien on kontynuować rejestracji.

6

Gwarancje

6.1

OUP nie zapewnia żadnych gwarancji, że produkt cyfrowy będzie odpowiedni do
wykorzystania w jakimkolwiek konkretnym celu, ani w jakichkolwiek konkretnych warunkach,
pomimo iż taki cel lub warunki mogą być znane OUP lub dystrybutorowi, od którego
użytkownik nabył produkt lub produkty cyfrowe;

6.2

OUP ani współpracujący z nim dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności
za jakiekolwiek pośrednie uszkodzenia (w tym szkody związane z utratą danych, stratami
przedsiębiorstwa, utratą dobrego imienia ani innymi stratami dowolnego rodzaju) wynikające z
użytkowania lub nieumiejętności użytkowania produktu lub produktów cyfrowych;

6.3

OUP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których użytkownik
uzyskał dostęp poprzez stronę OUP. Linki umieszczane są w dobrej wierze, ale zawartość stron,
do których odnoszą użytkownika znajduje się poza strefą kontroli OUP.

7

Postanowienia ogólne

7.1

Niniejsze warunki użytkowania mają charakter osobisty i prawa z nimi związane nie mogą
zostać przekazane podmiotom zależnym, ani organizacjom pokrewnym; praw tych nie można
również przenosić ani udzielać na nie dalszych licencji.

7.2

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia zawartego pomiędzy stronami w danej materii,
zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, porozumienia i umowy (zawarte w formie ustnej lub
pisemnej) w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, i może być zmieniona lub
zmodyfikowana wyłącznie na postawie pisemnego porozumienia podpisanego przez obie
strony.

7.3

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy w związku z wystąpieniem siły wyższej, wojny, zamieszek, nałożenia
embargo, aktów prawa władz cywilnych lub wojskowych, pożaru, powodzi, tajfunu, sztormu,
burzy śnieżnej, zamieci, huraganu, ani z żadnego innego powodu będącego poza zasięgiem
kontroli stron, i którego nie można uniknąć zachowując należytą staranność. Niezależnie od
powstania któregokolwiek z wymienionych w niniejszym ustępie zdarzeń, strony nieustannie
podejmować będą należyte starania aby wypełnić zobowiązania podjęte na podstawie niniejszej
Umowy w sposób punktualny i z uwzględnieniem panujących okoliczności.

7.4

Niniejsze zasady korzystania podlegają przepisom prawa polskiego, a właściwymi sądami są
sądy polskie.

