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ZASADY UDOSTĘPNIANIA TEKSTÓW W SERWISIE MMP24

VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Licencjodawca) w ramach prowadzonej działalności publikowania informacji oraz prowadzenia
archiwum tekstów MMP24, umożliwia dostęp do gromadzonych tekstów na poniższych zasadach:

1) Licencjodawca oświadcza, że służą mu niczym nieograniczone prawa autorskie do tekstów umieszczanych i archiwizowanych na internetowej stronie mmp24.pl zwanych
dalej „Serwisem MMP24”.

2) Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na przeglądanie bazy danych tekstów umieszczonych w „Serwisie MMP24”.

3) Licencjobiorca może korzystać z tekstów umieszczonych w „Serwisie MMP24” w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Inne formy wykorzystywania tekstów z „Serwisu MMP24” nie są objęte zezwoleniem udzielonym na podstawie niniejszych zasad. W szczególności rozpowszechnianie tych
tekstów za pomocą jakichkolwiek nośników, kopiowanie ich, publiczne ich udostępnianie, tworzenie własnej bazy danych w oparciu o „Serwis MMP24” nie jest dozwolone
przez Licencjobiorcę.

4) W przypadku kiedy naruszenie warunków określonych w pkt. 3 wyrządzi szkodę osobie trzeciej, Licencjobiorca będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody, a w
przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem wobec Licencjodawcy Licencjobiorca zobowiązuje się do zwrotu Licencjodawcy wszystkich kosztów związanych z
zaspokojeniem roszczeń osoby trzeciej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego Licencjodawcy.

5) W przypadku korzystania z tekstów w sposób wskazujący na ich kopiowanie Licencjodawca pozbawi Licencjobiorcę prawa dostępu do „Serwisu MMP24”. Takie same
kroki podejmie Licencjodawca w przypadku stwierdzenia, że z Licencji udzielonej przez Licencjodawcę korzysta większa niż opłacona liczba stanowisk lub Licencjobiorca
udostępnił osobom trzecim hasło, o którym mowa w pkt. 8, a także w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień pkt. 3.

6)  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Licencjodawcę  naruszeń  o  których  mowa w pkt.  5   Licencjodawca  obciąży  Licencjobiorcę  kwotą  odszkodowania  w  wysokości
trzykrotności wartości cennikowej zamówienia.

7) Licencjobiorca za przeglądanie bazy danych tekstów udostępnionych w archiwum „Serwisu MMP24” oraz korzystanie z niej zapłaci Licencjodawcy zryczałtowaną opłatę
w wysokości obowiązującej w dniu składania zamówienia przez Licencjobiorcę. Informacja o wysokości opłaty dostępna jest na stronach internetowych „Serwisu MMP24”.

8) Dostęp do tekstów publikowanych i archiwizowanych w „Serwisie MMP24” umożliwiony jest Licencjobiorcy po wniesieniu przez Licencjobiorcę na rachunek bankowy
Licencjodawcy opłaty zryczałtowanej, o której mowa w pkt. 7 oraz po zarejestrowaniu Licencjobiorcy, nadaniu mu identyfikatora oraz przydzieleniu indywidualnego hasła
dostępu.

9) W przypadku opóźnienia się Licencjobiorcy z zapłatą wymaganej kwoty przekraczającego 30 dni, gdy Licencjodawca uzależnia rozpoczęcie świadczenia usługi/aktywację
od wcześniejszej zapłaty kwoty wskazanej w umowie, Licencjodawca  wypowie umowę ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Rozwiązując umowę Licencjodawca
obciąży Licencjobiorcę kwotą ryczałtowego odszkodowania w wysokości 50% wartości wynagrodzenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy z winy Licencjobiorcy.

10) W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek cześć wynagrodzenia, Licencjodawca  wstrzyma wykonywanie usługi lub ograniczy ich funkcjonalność (po dokonanej
aktywacji) do czasu dokonania zaległej płatności przez Licencjobiorcę, pozostając w gotowości do wznowienia usługi. Za okres pozostania w gotowości do świadczenia
usług Licencjodawcy przysługuje pełne wynagrodzenie.

11) W ramach jednej prenumeraty Licencjobiorca może korzystać z „Serwisu MMP24” wyłącznie w ramach działalności jednej jednostki organizacyjnej Licencjobiorcy.
Odrębnymi jednostkami organizacyjnymi Licencjobiorcy są (i) siedziba Licencjobiorcy (główne miejsce wykonywania działalności) oraz (i) każdy z oddziałów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

12) Licencjobiorca poda określoną w Zamówieniu liczbę adresów e-mail, na które ma być wysyłany  „Serwis MMP24”. Wszystkie adresy muszą być związane z działalnością
pracowników tej samej jednostki organizacyjnej Licencjobiorcy oraz znajdować się w tej samej domenie internetowej. W czasie trwania prenumeraty „Serwisu MMP24”
Licencjobiorca może w każdym momencie zmienić podane adresy na inne, o ile nowe adresy będą związane z działalnością tej samej jednostki organizacyjnej oraz będą
należały  do  tej  samej,  podanej  wcześniej  domeny.  Stosowne  żądanie  Licencjobiorca  powinien  przesłać  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres  internetowy
administratora „Serwisu MMP24”. „Serwis MMP24” będzie wysyłany na nowo podane adresy po czasie umożliwiającym dokonanie stosownych zmian w systemie. Za
uprzednią, pisemną zgodą Licencjobiorcy można dokonać również zmiany domeny dla wszystkich adresów przypisanych do danej prenumeraty.

13) Licencjodawca zapewnia płynność dostępu do „Serwisu MMP24”. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Licencjobiorcę w wyniku utraty tekstów lub
opóźnienia w dostępie do tekstów powstałych na skutek działania siły wyższej oraz okoliczności powstałych z przyczyn leżących po stronie Licencjobiorcy, jak również
odpowiedzialności za niemożność dostępu do serwisu spowodowaną okolicznościami, na które Licencjodawca nie miał wpływu.

14) Po zaakceptowaniu niniejszych zasad, wypełnieniu zamówienia oraz spełnieniu wymogów określonych w pkt. 8 i 12 Licencjobiorca uzyskuje dostęp do bazy danych
tekstów „Serwisu MMP24” na czas określony w zamówieniu.

15) W przypadku nieprzekazania przez Licencjobiorcę kont mailowych umożliwiających wykonie usługi na podstawie zawartej umowy w terminie 14 dni Licencjodawca
wypowie Umowę ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia i obciążyć Licencjobiorcę kwotą kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia określonego w
umowie.

16)  Zamawiającemu przysługuje  prawo odstąpienia  od zawartej  umowy w terminie  14 dni  licząc od dnia  podpisania  zamówienia.  Poinformowanie  o  odstąpieniu  od
zamówienia na prenumeratę serwisu MMP24 powinno nastąpić w takiej samej formie, jak zostało podpisane.

17) Okres prenumeraty nie ulega skróceniu. Umowa zawierana jest na czas określony wskazany w treści zamówienia i liczony od chwili uruchomienia licencji nie dłuższy niż
12  lub  24  miesiące.  W przypadku  prenumeraty  trwającej  24  miesiące  umowa jest  automatycznie  odnawiana  po  zakończeniu  okresu  rozliczeniowego.  Faktura  jest
wystawiana po każdym 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

18)  W  przypadku  prenumeraty  trwającej  24  miesiące  licencjobiorca  może  bezpłatnie  odstąpić  od  umowy  na  30  dni  przed  końcem dwunastomiesięcznego  okresu
rozliczeniowego. Za każdy rozpoczęty miesiąc z nowego okresu rozliczeniowego pobierana jest opłata w wysokości 1/12 ceny cennikowej.

19) W przypadku zablokowania dostępu do „Serwisu MMP24” na zasadach określonych w pkt. 5 Licencjodawca nie zwraca Licencjobiorcy opłaty zryczałtowanej, o której
mowa w pkt. 7.

20) Brak dostępu do serwisu MMP24 z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy nie powoduje przedłużenia czasu trwania umowy. Za takie przyczyny uznaje się problemy
techniczne powstałe po stronie Licencjobiorcy.
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