
USŁUGA ZAMÓW KOPIĘ

§ 24

1. Biblioteka  umożliwia  zdalne  zamawianie  i  pobieranie  cyfrowej  kopii  artykułów,
fragmentów  książek  itp.  ze  zbiorów  Biblioteki,  oznaczonych  w  katalogu
komputerowym przyciskiem „Zamów kopię”. Usługa nie obejmuje literatury pięknej.

2. Wykorzystywanie  przez  użytkowników  cyfrowej  reprodukcji  materiałów
bibliotecznych, możliwe jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego,  
z  zachowaniem odpowiednich  przepisów  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych.

3. Biblioteka  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wykroczenia  związane  
z nieuprawnionym wykorzystaniem kopii materiałów.

4. Do korzystania z usługi  uprawnione są wszystkie osoby,  które posiadają konto  
w bibliotecznym systemie komputerowym, wyraziły zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz na komunikację mailową.

5. Użytkownik może jednorazowo złożyć zamówienie na 5 tytułów.

6. Zamówienie kopii jednego tytułu może obejmować jednorazowo nie więcej niż 50
stron.

7. Po  złożeniu  zamówienia  przez  użytkownika,  biblioteka  sprawdza  dostępność
egzemplarza i  wycenia zamówienie. Opłata za wykonanie zamówienia naliczana
jest  proporcjonalnie  do liczby zeskanowanych stron i  przemnożona przez kwotę
wykonania skanu 1 strony w ramach usługi, określonej w cenniku opłat Biblioteki.

8. Warunkiem koniecznym do realizacji  zamówienia jest  akceptacja kosztów (okres
oczekiwania na zatwierdzenie wyceny wynosi 3 dni) oraz dokonanie płatności za
wykonaną usługę (okres oczekiwania na dokonanie opłaty za zamówienie wynosi 5
dni).

9. Opłat  za  usługę  dokonuje  się  wyłącznie  za  pośrednictwem  systemu  płatności
elektronicznych, obsługiwanego przez serwis transakcyjny. 

10.Po dokonaniu płatności Biblioteka przygotowuje cyfrową kopię materiału zgodnie  
z  wybranymi  przez  użytkownika,  dostępnymi  w  cenniku  parametrami.  Kopia  ta
udostępniana jest na koncie użytkownika do pobrania w formacie PDF.

11. Pobranie  zrealizowanego  zamówienia  następuje  po  zalogowaniu  się  na  konto
użytkownika  w  bibliotecznym systemie  komputerowym w  zakładce  „zamówienia
reprograficzne”.  Zamówienie  oczekuje  na  pobranie  przez  10  dni  od  momentu
zarejestrowania  realizacji  zamówienia.  Po  tym  okresie  plik  zostaje  usunięty  
z serwera.

12.O kolejnych etapach realizacji  zamówienia użytkownik jest informowany poprzez
wysłanie  wiadomości  na  konto  użytkownika  w  bibliotecznym  systemie
komputerowym  oraz  wiadomością  mailową,  wysyłaną  na  adres  podany  
w momencie rejestracji do bibliotecznego systemu komputerowego.



13.W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odmówić wykonania zamówienia.

14.Usługa realizowana jest w ramach kolejności zgłoszeń.


