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Regulamin korzystania z usługi OECD iLibrary  

15 czerwca 2009  
 
Niniejszy Regulamin korzystania z usługi obowiązuje Państwa i/lub Państwa organizację, dalej nazywanych 
„Klientem”, oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).   
 
1. Przyznanie prawa dostępu i korzystania  
W zamian za Opłatę Subskrypcyjną i zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, OECD przyznaje Klientowi 
niewyłącznie i niezbywalne prawo do dostępu i wyświetlania w ramach bezpiecznej sieci wewnętrznej, wyłącznie 
przez Autoryzowanych Użytkowników, usługi internetowej  „OECD iLibrary" (http://www.oecd-ilibrary.org) oraz 
tytułu (lub tytułów) i treści w niej zawartych i objętych subskrypcją z uwzględnieniem, o ile jest dostępny, katalogu 
zapasowego plików PDF (dalej nazywanego „Dziełem”).  Użytkownicy końcowi mogą uzyskiwać dostęp do Dzieła 

bezpośrednio przez OECD, lub za pośrednictwem wskazanej Osoby Trzeciej (np. Publishing Technology), na 

terenie Klienta lub z lokalizacji poza siedzibą. Warunki korzystania opisane w niniejszym Regulaminie pozostają w 
mocy bez względu na metodę dostępu. OECD stwierdza, że jest w posiadaniu wszystkich przyznawanych w 
niniejszym Regulaminie praw, jak również zastrzega sobie wszystkie prawa jednoznacznie nie przyznane 
Klientowi. 
„Autoryzowani Użytkownicy”  zdefiniowani są w następujący sposób:  
a) W przypadku szkół wyższych i organizacji non-profit – członkowie kadry lub personelu, zatrudnieni na stałe lub 
na czas określony, pracownicy kontraktowi, wizytujący lub emerytowani, studenci, absolwenci i inne osoby 
upoważnione do korzystania z usług bibliotecznych danej instytucji.  

b) w przypadku innych organizacji – aktualni członkowie kadry, zatrudnieni na stałe lub na czas określony i 
pracownicy kontraktowi.  

 
2. Prawo własności materiałów  
Tytuł i prawo własności do Dzieła należą do OECD. Wszystkie kopie (sporządzone w zgodzie z niniejszym 
Regulaminem) powinny wyraźnie o tym informować, jak również zawierać wymaganą notę copyright (por. 
poniżej).    
 
3. Ograniczenia kopiowania  
Autoryzowani Użytkownicy mogą kopiować, pobierać lub drukować zawartość do prywatnego użytku, jak również 
włączać fragmenty z publikacji, baz danych i produktów multimedialnych OECD do swych własnych dokumentów, 
prezentacji, blogów, stron internetowych i materiałów dydaktycznych, pod warunkiem odpowiedniego wskazania 
OECD jako źródła i właściciela copyright. Należy podać tytuł materiału,     © OECD, datę publikacji (jeżeli jest 
znana) i odpowiednio numer strony lub URL (ujednolicony format adresowania zasobów). (Wszystkie prośby o 
wykorzystanie publiczne lub komercyjne oraz o prawa do przekładu należy kierować na adres rights@oecd.org). 
Zgodnie z niniejszymi ograniczeniami, można wykonać jedną kompletną kopię elektroniczną subskrybowanego 
Dzieła w celu sporządzenia kopii zapasowej, prac serwisowych i archiwizacji.  

Wyłącznie w przypadku szkół wyższych i organizacji non-profit można dokonać w formie elektronicznej 
jednorazowego Wypożyczania Międzybibliotecznego do celów niekomercyjnych.  

4. Opłata subskrypcyjna  
Niniejszy Regulamin obowiązuje po wpłaceniu wymaganej Opłaty Subskrypcyjnej.  Pełną listę tytułów i cen 
subskrypcji można znaleźć pod adresem www.oecd-ilibrary.org/about/about. Opłata Subskrypcyjna przypada do 
zapłaty w ciągu trzydziestu dni od otrzymania faktury. Opłata Subskrypcyjna nie obejmuje żadnych podatków od 
sprzedaży, podatku VAT i tym podobnych podatków, które jeżeli zachodzi potrzeba uiszcza Klient.  

OECD zastrzega sobie prawo dodawania, usuwania lub zaprzestania aktualizacji tytułów w Dziele.  

Jeżeli usunięcia lub zaprzestania aktualizacji podczas aktualnego okresu subskrypcji Klienta spowodują 
zmniejszenie subskrybowanego Dzieła o 10% lub więcej, tym samym czyniąc je mniej użytecznym w ważnym 
zakresie, Klient jest upoważniony, na swą prośbę, do proporcjonalnej refundacji, z uwzględnieniem upływu czasu, 
liczby numerów już dostępnych w sieci oraz wartości tytułu lub tytułów w ramach całej subskrypcji Klienta. Prośba 
o refundację, aby została rozpatrzona, musi być złożona przed końcem okresu subskrypcji Klienta, w którym 
doszło do takich modyfikacji Dzieła.   

5. Ograniczenia wykorzystania  
Przesyłanie Dzieła do osób trzecich nie będących Autoryzowanym Użytkownikiem, za pośrednictwem Internetu, 
stron www, poczty elektronicznej lub podobnej technologii jest jednoznacznie zabronione.  
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Nie zezwala się na wykorzystanie komercyjne lub redystrybucję. Klient może umożliwić jednoczesny dostęp do 
Dzieła wielu Autoryzowanym Użytkownikom tylko w jednym miejscu. Dostęp Autoryzowanych Użytkowników z 
wielu miejsc za pośrednictwem sieci Klienta może wymagać wniesienia dodatkowej opłaty – w sprawie szczegółów 
prosimy o kontakt z oecdilibrary@oecd.org. Użytkownicy z zewnątrz mogą uzyskiwać dostęp do Dzieła tylko na 
terenie Klienta, ale nie spoza siedziby.  

6. Ograniczenia cesji  
Dostęp do Dzieła przyznaje się wyłącznie Klientowi i nie może on podlegać cesji bez uprzedniej pisemnej zgody 
OECD. Każdy autoryzowany nabywca w drodze cesji będzie związany niniejszym Regulaminem i ograniczoną 
gwarancją. W żadnym wypadku Dzieła nie można cedować, przekazywać, dzierżawić, wynajmować, sprzedawać 
lub w inny sposób nim dysponować w sposób okresowy lub trwały, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych 
w niniejszym Regulaminie.   

7. Rozwiązanie umowy   
Po rozwiązaniu umowy, Klient może nadal korzystać z Dzieła dostępnego w formacie PDF, w tym z katalogu 
zapasowego, za który wniesiono pełną Opłatę Subskrypcyjną. W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej 
statystycznej bazy danych, na prośbę przekazaną na trzy miesiące przez zakończeniem subskrypcji, OECD prześle 
CD-rom lub płytę DVD. Przyznane prawa dostępu i korzystania będą jednak automatycznie cofnięte jeżeli zostanie 
złamany dowolny przepis niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Klient musi zaprzestać dystrybucji i 
korzystania z Dzieła i zniszczyć wszystkie sporządzone kopie zapasowe.     

8. Ograniczona gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji  
OECD nie udziela rękojmi, nie gwarantuje i nie czyni odnośnie Dzieła żadnych zapewnień, wyrażonych czy 
implikowanych, a dotyczących, między innymi, poprawności, dokładności, wiarygodności, aktualności, 
przydatności handlowej, przydatności do danego celu lub innych – jest ono dostarczane „tak jak jest”. OECD nie 
ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub uboczne szkody (w tym, między innymi, 
szkody związane z utratą zysków, przerwy lub zakłócenia w działalności biznesowej lub utratę informacji 
biznesowych) wynikające z korzystania lub niemożności skorzystania z Dzieła przez Klienta i/lub Autoryzowanych 
Użytkowników. Bez względu na przyczynę i formę działań prawnych, odpowiedzialność  OECD nie będzie wyższa 
aniżeli cena rocznej subskrypcji zapłaconej przez Klienta za Dzieło.   

9. Zobowiązania serwisowe  
OECD zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowolnym czasie zmian w zawartości Dzieła. OECD dołoży jednak 
wszelkich starań celem zapewnienia, aby po otrzymaniu Opłaty Subskrypcyjnej Dzieło było dostępne dla Klienta i 
jego Autoryzowanych Użytkowników przez 24 godziny na dobę (za wyjątkiem rutynowej konserwacji), a 
zakłócenia były usuwane tak szybko jak to możliwe.   

10. Postanowienia ogólne  Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i ograniczoną gwarancją, rozumie 
je, i wnosząc Opłatę Subskrypcyjną wyraża zgodę na ich przestrzeganie, o ile Klient i OECD  nie postanowią 
inaczej.  
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