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Jeśli niniejsze Warunki nie zostaną podpisane, żadne usługi ani materiały nie mogą być dostarczone ani żadna licencja na ich użycie nie
zostanie wydana.
Personel IPMS może w imieniu klienta przeprowadzić kwerendę jedynie w ograniczonym zakresie.
Ceny nie obejmują podatku VAT.
Bezpośrednio po zakończeniu obróbki materiału/jego edycji, a więc przed emisją, Użytkownik zgadza się dostarczyć IPMS bezpłatnie
kopię ostatecznej wersji produktu do użytku własnego przez IPMS
Użytkownik zobowiązany jest umieścić na materiale informacje o jego pochodzeniu o następującej treści: „INSTYTUT POLSKI I
MUZEUM im. gen. SIKORSKIEGO w LONDYNIE”.
Płatność będzie należna w chwili przedstawienia faktury, o ile nie było uprzednio inaczej uzgodnione na piśmie.
Płatność należy uiścić przelewem bankowym na konto „THE POLISH INSTITUTE AND SIKORSKI MUSEUM – LONDON”
(szczegóły podane na fakturze).
Jakakolwiek licencja, którą IPMS udzieli użytkownikowi będzie licencją nie wyłączną, nie przenoszalną i obowiązywać będzie
wyłącznie w okresie, na jaki została udzielona. Użytkownik nie może wykorzystać lub zezwolić na wykorzystanie materiału w żaden
inny sposób niż w całości produkcji w wersji przedstawionej w punkcie 5. Odmienny użytek poszczególnych elementów materiału
wymaga osobnej opłaty i licencji.
Wszystkie prawa autorskie (copyright) i inne prawa do materiału są własnością IPMS i nią pozostaną, o ile nie postanowiono inaczej na
piśmie.
Użytkownik potwierdza i uznaje fakt, iż IPMS nie przyznaje mu żadnych praw do Materiałów Stron Trzecich, jeśli zajdzie potrzeba,
Użytkownik na własny rachunek będzie musiał uzyskać zgodę Stron Trzecich i innych stron na wykorzystanie Materiału w Produkcji.
Otrzymanie zgody Stron Trzecich jest warunkiem udzielenia licencji.
IPMS nie daje gwarancji co do dokładności opisu materiału i nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek nieścisłość w opisie.
IPMS udostępnia materiał do użytku w produkcjach przeznaczonych do celów edukacyjnych lub dla ilustracji i zachowuje prawo nie
udostępniania materiału produkcjom, które mają skłonność do lekceważenia lub poniżenia tematu w celach tworzenia sensacji.
W przypadku materiału uznanego za materiał poruszający wrażliwe kwestie (np. obrazy lub opisy okrucieństw wojny), Użytkownik
powinien przedłożyć na żądanie scenariusz lub/oraz inny dokument precyzujący sposób, w jaki materiał zostanie użyty. Pole
wykorzystania takiego ,,wrażliwego’’ materiału jest tym samym ograniczone do pola przedłożonego w scenariuszu.
Na Użytkowniku spoczywa obowiązek zapewnienia, że materiał nie zostanie wykorzystany lub zredagowany w sposób, który mógłby
kogokolwiek zniesławić, naruszyć prawa prywatności, poufności jakiejkolwiek osoby, naruszyć prawa autorskie, chroniony znak
handlowy lub inne prawa jakichkolwiek osób, pogwałcić odpowiednie ustawy, zasady, kodeksy lub wytyczne. Użytkownik akceptuje
zatem fakt, iż IPMS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w powyższych kwestiach.
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