
Instytut Energetyki Odnawialnej  

Strona 1 Warunki licencji korzystania z bazy danych 

 

Baza firm -  Aukcje OZE - fotowoltaika’2017 

 

Instytut Energetyki Odnawialnej 

 
Warunki licencji korzystania z bazy firm 

 
§1 

Baza firm -  Aukcje OZE - fotowoltaika’2017, zwana dalej „bazą firm”, została 

opracowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) i jest pierwszym tego 

typu produktem na rynku. W bazie firm umieszczono szczegółowe informacje 

o firmach - zwycięzcach I i II aukcji OZE z branży fotowoltaicznej. Baza firm 

jako oryginalny produkt jest chroniona prawem autorskim (ustawa z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2000, nr 80, 

poz. 904 z późniejszymi zmianami). Niniejsza umowa nie przenosi na 

Użytkującego praw autorskich do bazy firm. 

§2 

Zabronione jest bezpośrednie wykorzystywanie niniejszej bazy firm, jak również 

kopiowanie oraz publiczna prezentacja bez zgody IEO. 

§3 

Użytkownik zobowiązuje się do uznania praw autorskich do bazy firm. 

§4 

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania bazy firm zgodnie z jej 

przeznaczeniem.  Ponadto Użytkownikowi zabrania się: 

  poddawania bazy firm wszelkim modyfikacjom; 

  zmieniania  i  usuwania  wszelkich  informacji o prawach autorskich oraz 

znaków firmowych związanych i dostarczonych z bazą firm; 

  wykorzystywania  bazy  firm  do  tworzenia  innych  produktów bez 

zgody IEO; 

  udzielania  sublicencji,  przekazywania  odpłatnego lub nieodpłatnego 

osobom trzecim bez zgody IEO. 
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§5 

IEO nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników w związku z 

wystąpieniem szkód na skutek niewłaściwego użytkowania bazy firm i 

zawartych w nich informacji. 

§6 

IEO nie udziela gwarancji ani rękojmi wynikającej z wad bazy firm. Użytkujący 

korzysta z niej na własną odpowiedzialność. 

§7 

Niedotrzymanie przez użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy licencyjnej traktowane będzie jako jej naruszenie i może poprowadzić 

do odpowiedzialności Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. 

§8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące tej umowy wymagają ich 

przedstawienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa autorskiego oraz pozostałych ustaw. 

 


