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REGULAMIN KORZYSTANIA Z OPRACOWAŃ SYNDYKATOWYCH  
ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU 

 

 
Artykuł 1. Definicje 

 
Autor – ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Spółka z o.o., z siedzibą w Kutnie, 99-301 Kutno,   
ul. Grunwaldzka 5, wpisana do Krajowego  Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 0000198125, o kapitale zakładowym  
w wysokości 534.000,00 (słownie: pięćset trzydzieści cztery złote, 00/100 gr.)  
 
Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która nabywa prawa do korzystania z Raportu w zakresie 
określonym postanowieniami niniejszego Regulaminu poprzez wypełnienie formularza zamówienia 
dołączonego do oferty i zapłatę wynagrodzenia. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne  
z akceptacją niniejszego regulaminu.  
 
Raport – raport opracowany przez Autora na wybrany temat, dostępny dla wszystkich podmiotów 
zainteresowanych nabyciem w drodze kupna. Wszelkie prawa autorskie do zawartych w Raporcie danych  
i analiz przysługują Autorowi. 
 
Formularz zamówienia – zamówienie jest skonstruowane na formularzu. Złożenie zamówienia przez 
Nabywcę stanowi zawarcie mowy pomiędzy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. a Nabywcą na 
korzystanie z Raportu/Raportów Syndykatowych w sposób określony w niniejszym Regulaminie.  
Zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Autora. Do ceny netto zostanie doliczony 
podatek VAT według obowiązującej stawki (aktualnie 23 %).  
 

Cena raportu - cena wskazana w formularzu zamówienia pod pozycją „Cena raportu”, nie 
uwzględniająca udzielonych Nabywcy rabatów, promocji lub innych korzyści, w szczególności 
wynikających ze skorzystania przez Nabywcę z ofert pakietowych.   
 
 

Artykuł 2. Prawa autorskie 
 
Raport jest własnością intelektualną ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. 
 
Autorowi przysługują wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Raportu. 
 
Przetwarzanie i udostępnianie przez Nabywcę raportu osobom trzecim w całości lub we fragmentach 
może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. na 
powyższe. Brak wskazanej zgody stanowić będzie naruszenie przepisów obowiązującego prawa  
i spowoduje odpowiedzialność kontraktową Nabywcy . 
 
Autor oświadcza, że Raport został opracowany z poszanowaniem praw autorskich wszystkich twórców  
i korzystanie z niego przez Nabywcę nie będzie naruszać praw osób trzecich.  
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Artykuł 3. Warunki otrzymania raportu 
 

1. Warunkiem otrzymania raportu jest: 
1) Wypełnienie i podpisanie formularza zamówienia, 
2) Dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Autora w terminie 7 dni od dnia 

wystawienia faktury.  
2. Osoba wypełniająca i podpisująca formularz zamówienia uznawana jest przez Autora za 

reprezentującą Nabywcę. 
3. Autor ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieuregulowania w terminie należności  

z tytułu zakupu Raportu. 
4. Raport przekazany jest przez Autora w terminie do 4 dni roboczych od dnia dokonania 

płatności za raport w formie elektronicznej, na CD lub innej (forma przekazania raportu 
regulowana jest zapisami Formularza zamówienia). 

 
Artykuł 4. Korzystanie z Raportu 

  

1. Nabywca z chwilą otrzymania zamówionego Raportu uzyskuje bezterminowe niewyłączne 
prawo na zasadzie licencji niewyłącznej do korzystania z Raportu do celów wewnętrznych 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
krajów Unii Europejskiej.   

2. Prawo określone w pkt 1 artykułu 4 jest niezbywalne.  
3. Autor ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę na korzystanie  

z Raportu/Raportów zawartą w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, jeżeli wymaga 
tego słuszny interes Autora lub osoby trzeciej.   

4. Nabywca ma możliwość korzystania z raportu wyłącznie do celów wewnętrznych w określony 
niżej sposób: 

a. Wykorzystywanie raportu wyłącznie przez Nabywcę lub Jego pracowników w celach 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

b. Wykorzystywanie danych z raportu wewnątrz firmy Nabywcy z podaniem źródła 
oraz nazwy Autora. 

c. Utrwalanie i zwielokrotnianie, wyłącznie na własne potrzeby, w formie cyfrowej  
i analogowej.  

d. Wprowadzanie do wewnętrznej sieci komputerowej i udostępnianie za 
pośrednictwem tej sieci. 

5. Nabywcy zabrania się: 
a. Przekazywania raportu w całości lub we fragmentach osobom trzecim, innym niż 

wskazane w przepisie artykułu 4 pkt 4 lit a) . 
b. Wykorzystywania raportu w części lub całości w celu upublicznienia. 

6. W przypadku chęci wykorzystania raportu w inny sposób, niż określony w punkcie 4,  
konieczny jest kontakt z Autorem celem omówienia warunków uzyskania zgody na 
wykorzystanie danych zawartych w raporcie. W tym celu Nabywca zobowiązany jest drogą 
pisemną (na adres mailowy osoby kontaktowej podanej w ofercie raportu) wskazać zakres, 
formę oraz cel udostępnienia danych z Raportu. Autor ma prawo odmówić wyrażenia zgody 
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na upublicznienie fragmentu Raportu, jeżeli uzna, że może ono zagrażać lub naruszać interesy 
Autora, stanowić czyn nieuczciwej konkurencji lub w inny sposób zagrażać interesom  Autora. 

 
Artykuł 5. Kary umowne 

 
1. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z opracowań syndykatowych ASM-Centrum 

Badań i Analiz Rynku Spółka z o.o., polegającego na upublicznieniu bez pisemnej zgody Autora 
jakiegokolwiek fragmentu Raportu – z zastrzeżeniem postanowienia Artykułu 4 punkt 6 – 
Nabywca zapłaci Autorowi karę umowną w wysokości stanowiącej pięciokrotność ceny 
raportu określonej w Zamówieniu.  

2. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z opracowań syndykatowych ASM-Centrum 
Badań i Analiz Rynku Spółka z o.o. polegającego na udostępnieniu osobom trzecim Raportu 
bez pisemnej zgody Autora – z zastrzeżeniem postanowienia Artykułu 4 punkt 6 – Nabywca 
zapłaci Autorowi karę umowną w wysokości stanowiącej dziesięciokrotność ceny raportu 
określonej w Zamówieniu.  

3. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z opracowań syndykatowych ASM-Centrum 
Badań i Analiz Rynku Spółka z o.o., polegającego na upublicznieniu w całości Raportu bez 
pisemnej zgody Autora – z zastrzeżeniem postanowienia Artykułu 4 punkt 6 – Nabywca zapłaci 
Autorowi karę umowną w wysokości stanowiącej dziesięciokrotność ceny raportu określonej 
w Zamówieniu.  

4. Zastrzeżenie kar umownych w sposób określony powyżej w pkt 1 – 3 artykułu 5 niniejszego 
Regulaminu, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Autora odszkodowania 
przewyższającego  wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
Artykuł 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Autor zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany 
znajdą zastosowanie każdorazowo do stosunków prawnych zawartych po wprowadzeniu tych 
zmian.  

2. Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych 
na jego podstawie umów Strony poddają pod  rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na 
siedzibę Autora. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  
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/podpis reprezentanta Autora/ 

 


