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REGISTRIRANA UPORABA BAZE PODATKOV 

  
 
 
a Dajalec licence podeljuje pridobitelju licence omejeno, neizključno pravico do uporabe 

baze podatkov izključno v skladu s pogoji te pogodbe. V zvezi s pravico pridobitelja 
licence do uporabe baze podatkov se poda natančna razlaga. 

  
b Uporabniki imajo pravico, da za izvajanje iskanj pregledujejo bazo podatkov in podatke v 

njej. Uporabniki imajo pravico, da iskalne rezultate v celoti ali po delih natisnejo, 
prenesejo ali distribuirajo (v kakršni koli obliki, vključno vendar ne omejeno na tiskane, 
elektronsko posredovane, poslane na forume ali oglasne deske, ali shranjene na magnetnih 
medijih), pod pogojem, da rezultatov ali baze podatkov, v celoti ali po delih, ne bodo 
distribuirali ali kako drugače zagotavljali nikomur, ki ni uporabnik. Pridobitelj licence ali 
uporabniki ne bodo reproducirali celotne baze podatkov ali kreirali novih zapisov iz 
obstoječih zapisov ali iz baze podatkov kreirali izpeljank baz podatkov, razen kadar je 
tako določeno v tej Pogodbi.  

 
Kljub navedenemu bodo imeli uporabniki pravico, da distribuirajo podatke, pridobljene z 
iskanjem v bazi podatkov ali delih baze podatkov, tretjim strankam samo kot priložnostne 
vzorce za namene ponazoritve in predstavitve. Uporabniki imajo pravico uporabljati 
bibliografske podatke in podatke iz izvlečkov, ki so jih pridobili iz baze podatkov, za 
namene znanstvenega objavljanja. Uporabniki ne smejo objaviti ali kako drugače razširjati 
rezultatov iskanja v komercialne namene ali za prodajo. Udeležene institucije članice, 
navedene v Dodatku A, bodo imele pravico, da na zahtevo občasno in priložnostno 
zagotovijo posamezne iskalne rezultate v natisnjeni obliki samo za osebno, nekomercialno 
uporabo posameznih članov javnih knjižnic. Takšni iskalni rezultati se zagotovijo 
brezplačno javnim knjižnicam in njihovim posameznim članom.  
Pridobitelj licence priznava pomembnost tega, da izdajatelj licence zadrži svoje lastninske 
pravice do baze podatkov, in tega, da se izogiba neprimerni uporabi baze podatkov, kot je 
opredeljeno v tej pogodbi. Pridobitelj licence zagotovi, da uporabniki ravnajo v skladu s 
predhodno navedenimi omejitvami uporabe. 
 

c Izdajatelj licence daje posebno dovoljenje za izvajanje iskanj. Baze podatkov ni dovoljeno 
uporabljati v nobene druge namene, vključujoč:  

− reproduciranje baze podatkov, razen kot je določeno v tej pogodbi; 
− kreiranje novih zapisov iz obstoječih zapisov ali kreiranje izpeljank baz podatkov 

iz baze podatkov, razen kadar se tako zahteva za uporabo in je opredeljeno v 
odstavkih  3b); 

− distribuiranje podatkov, pridobljenih iz baze podatkov v kakršni koli obliki 
(tiskani, elektronsko posredovani, poslani na forume ali oglasne deske, shranjeni 
na magnetnih medijih), komur koli ali v korist kogar koli, ki ni uporabnik, razen v 
primerih priložnostnih vzorcev za namene ponazoritve ali predstavitve;   

− elektronsko prenašanje baze podatkov ali katerega koli njenega dela na drug 
računalnik preko interneta, računalniškega omrežja ali kakega drugega sredstva 
komur koli ali v korist kogar koli, ki ni uporabnik, razen v primerih priložnostnih 
vzorcev za namene ponazoritve ali predstavitve.  

 



 
    

d Pridobitelj licence namesti sistem za omejevanje dostopa uporabnikov do baze podatkov, 
kot je opredeljeno v odstavku 2a), in seznani uporabnike z omejitvami uporabe po tej 
Pogodbi. 

 
e Če želi pridobitelj licence ponuditi storitve iz te pogodbe osebam, ki niso opredeljene v 

odstavku 2a), bo izdajatelj licence zahteval dodatno pogodbo. 
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