…………………………….., ……………………
[miejscowość],

[data]

Deklaracja korzystania z Naukowej Interaktywnej Telewizji HD
1.

W imieniu ……………- nazwa Jednostki -………………… (zwanego dalej Korzystającym lub
Jednostką), będąc abonentem usług telekomunikacyjnych udostępnianych przez
……………………………………………………………….. (operatora sieci MAN w
………………), zwanego dalej Świadczącym, deklaruję wolę korzystania z Naukowej
Interaktywnej Telewizji HD wdrożonej w sieci PIONIER w zakresie obejmującym:
a.

system Repozytorium treści, do składowania i udostępniania materiałów audiowizualnych,
do których prawa posiada Korzystający,

b.

System Emisyjny, do realizacji przekazów audycji audiowizualnych na żywo, do których
prawa posiada Korzystający,

c.

skalowalną dystrybucję treści audiowizualnych - umieszczonych przez Korzystającego w
Repozytorium treści i przekazów audycji audiowizualnych na żywo zarządzanych przez
Korzystającego w Systemie Emisyjnym - która realizowana jest przez System Dostarczania
Treści w sieci PIONIER,

d.

Portal AoD, a w szczególności subportale utworzone na rzecz Korzystającego, do prezentacji
oferty treści audiowizualnych umieszczonych przez Korzystającego w Repozytorium treści i
przekazów na żywo audycji audiowizualnych zarządzanych przez Korzystającego w
Systemie Emisyjnym,

na zasadach i warunkach określonych w regulaminie Naukowej Interaktywnej Telewizji HD
wdrożonej w sieci PIONIER, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej deklaracji, zwanym dalej
Regulaminem, który powyższym oświadczeniem akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania
jego postanowień.
2.

Do bieżących kontaktów i podejmowania, w imieniu Korzystającego, działań związanych z
korzystaniem i dostępem do Naukowej Interaktywnej Telewizji HD, upoważniam:
a.

w zakresie technicznym (w tym w zakresie składania wniosków o przyznanie, blokowanie i
usuwanie kont Użytkowników oraz nadawanie, modyfikację i usuwanie odpowiednich
uprawnień Użytkownikom w narzędziach i aplikacjach Naukowej Interaktywnej Telewizji
HD):
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Panią/Pana: …………………………………………… legitymującą/-ego się dowodem
osobistym
seria
…..
nr
…………………..,
adres
korespondencyjny:
……………………………………………………..…………………………………………
………….………….
posługującą/-ego
się
adresem
e-mail:
…………………………….
………………………., Tel komórkowy: ………………………

b.

Tel:

w zakresie programowym:

Panią/Pana: …………………………………………… legitymującą/-ego się dowodem
osobistym
seria
…..
nr
…………………..,
adres
korespondencyjny:
……………………………………………………..…………………………………………
………….………….
posługującą/-ego
się
adresem
e-mail:
…………………………….
………………………., Tel komórkowy: ………………………

Tel:

3.

Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie Jednostka będzie korzystała z Naukowej
Interaktywnej Telewizji HD na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych,
prawa telekomunikacyjnego i innych ustaw.

4.

Oświadczam, że korzystanie, o którym mowa w pkt. 3, odbywać się będzie wyłącznie na
potrzeby własne i w celach statutowych reprezentowanej przeze mnie Jednostki oraz że nie
będzie prowadziło do świadczenia usług (z wyłączeniem udostępniania Odbiorcom treści
Korzystającego) lub zbycia praw, nie będzie przedmiotem najmu, cesji, ustanowienia zastawu,
udzielenia licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych, praw
własności intelektualnej, nieodpłatnego udostępnienia lub też innych czynności faktycznych lub
prawnych o podobnym charakterze, na rzecz podmiotów trzecich.

5.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaprzestania korzystania z usług telekomunikacyjnych
(skutkujących utratą statusu abonenta) sieci MAN, wskazanej w pkt. 1 niniejszej deklaracji lub
też w przypadku wypowiedzenia niniejszej deklaracji lub też naruszenia Regulaminu,
reprezentowana przeze mnie Jednostka utraci status Korzystającego, a dostęp do Naukowej
Interaktywnej Telewizji HD, udzielony na mocy niniejszej deklaracji w zakresie wskazanym w
pkt. 1, zostanie zablokowany.

6.

Oświadczam, że umieszczane przez Korzystającego, w udostępnionych na jego rzecz zasobach
Repozytorium treści, materiały oznaczone przez niego flagą „Zezwolenie na dystrybucję” oraz
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przekazy audycji audiowizualnych na żywo realizowane z wykorzystaniem Systemu Emisyjnego,
a także treści opublikowane na udostępnionych Korzystającemu subportalach Portalu AoD,
spełniać będą wymagania i warunki udostępniania określone poniżej:
a.

Materiał wolny jest od wad prawnych,

b.

Materiał nie narusza przepisów prawa obowiązujących na terytorium RP,

c.

Materiał nie narusza praw (w szczególności praw własności intelektualnej) oraz dóbr osób
trzecich, ani nie zawiera treści kontrowersyjnych etycznie lub obyczajowo, a także nie
dających się pogodzić z naukowym i edukacyjnym charakterem Naukowej Interaktywnej
Telewizji HD,

d.

Korzystający nabył prawa do materiału w zakresie umożliwiającym co najmniej
rozpowszechnianie materiału za pośrednictwem Internetu, tak w portalu głównym
Naukowej Interaktywnej Telewizji HD, jak i w portalach poszczególnych Partnerów
Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD, a także portalach udostępnionych
Korzystającemu (subportalach) oraz z wykorzystaniem innych mechanizmów publikacji i
prezentacji treści platformy Naukowej Interaktywnej Telewizji HD przez Partnerów
Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD, bez ograniczenia co do krotności,
czasu trwania i zasięgu terytorialnego tego rozpowszechniania,

e.

Każdy Partner Realizujący Naukową Interaktywną Telewizję HD może bez konieczności
uzyskiwania odrębnej zgody Korzystającego składającego niniejsze oświadczenie i
jakichkolwiek podmiotów trzecich korzystać z materiału w sposób opisany w pkt. d; zaś
korzystanie takie nie pociąga za sobą obowiązku wnoszenia opłat, tantiem, honorariów itp.
na rzecz Korzystającego udostępniającego materiał i jakichkolwiek podmiotów trzecich czy
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W związku z powyższym
Korzystający udziela Świadczącemu, niewyłącznej licencji na korzystanie z treści o których
mowa w niniejszym punkcie, z prawem udzielenia przez Świadczącego dalszych sublicencji
Liderowi, w granicach uzyskanych przez Świadczącego licencji albo praw do materiałów.
Licencja udzielona przez Korzystającego jest bezterminowa, nieodwołalna, udzielana
nieodpłatnie i pozwala Liderowi na udzielanie licencji dalszych Partnerom Realizującym
Naukową Interaktywną Telewizję HD.

7.

Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie Jednostka, przyjmuje na siebie pełną i wyłączną
odpowiedzialność wobec Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD za
treść i skutki oświadczeń złożonych w pkt. 3, 4 oraz 6 niniejszej deklaracji.

8.

W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń względem któregokolwiek
z Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD w zakresie odpowiedzialności z
tytułu oświadczeń złożonych przez Jednostkę w pkt. 3, 4 oraz 6 niniejszej deklaracji, Jednostka
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia
Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD z obowiązku świadczeń z tego
tytułu. W przypadku toczącego się postępowania sądowego przeciwko któremukolwiek z
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Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD z tytułu odpowiedzialności
opisanej w zdaniu pierwszym, Korzystający zobowiązuje się wstąpić do tego postępowania w
miejsce Partnera Realizującego Naukową Interaktywną Telewizję HD, a gdyby okazało się to
niemożliwe – zaspokoić wszelkie roszczenia regresowe Partnera Realizującego Naukową
Interaktywną Telewizję HD.
9.

Pojęcia pisane z dużej litery, używane są w niniejszej deklaracji w znaczeniu określonym w
Regulaminie.

……….………………………………………………………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Korzystającego)
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