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ZDALNY DOSTĘP DO SERWISU EBSCO – KARTA UŻYTKOWNIKA
tylko dla osób z INSTYTUTU PSYCHOLOGII UŁ
Nr PESEL użytkownika konta (Patron ID)*

1. Nazwisko i imię*
2. Adres e-mail*
3. Użytkownik*
Pracownik Instytutu Psychologii UŁ

Doktorant Instytutu Psychologii UŁ

Student Instytutu Psychologii UŁ

Dozwolone jest:
1. Przeglądanie i przeszukiwanie baz, czasopism, artykułów, abstraktów, bibliografii.
2. Wykonanie wyłącznie pojedynczych kopii drukowanych lub zapisanych na nośniku elektronicznym
znalezionych rekordów.
3. Użycie wykonanych kopii wyłącznie do celów osobistych, naukowych lub edukacyjnych.
Zabrania się:
1. Masowego tworzenia kopii elektronicznych lub papierowych, a także pobierania kompletnych
zeszytów danego tytułu czasopisma.
2. Sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania źródeł będących przedmiotem licencji.
3. Publikacji całości lub fragmentów artykułów w oryginalnej formie lub zmienionej bez podania źródła i
praw autorskich.
4. Udostępniania numeru identyfikacyjnego klienta zdalnego dostępu do serwisu osobom trzecim.
Łamanie ustaleń licencyjnych oraz nieprzestrzeganie praw autorskich będzie skutkowało blokadą dostępu do
serwisu.
OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA
1. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi zasadami korzystania z serwisu.
2. Przyjmuję do wiadomości, że nieprzestrzeganie zasad i warunków korzystania z serwisu może
spowodować likwidację konta użytkownika zdalnego dostępu.
3. Przyjmuję do wiadomości, iż nieużywane konto może zostać zlikwidowane.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych BUŁ drogą elektroniczną.
(wstaw X przy akceptacji)
Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 65, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informuje, iż jest Administratorem
podanych przez Pana/Panią danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz do zgłaszania
zmian w ich zakresie. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek korzystania z BUŁ. Cel przetwarzania
danych osobowych zawiera regulamin korzystania ze zbiorów BUŁ.

………………………………
Podpis użytkownika*
* pola wymagane

..............................................
Pieczątka dziekanatu, instytutu,
katedry, zakładu UŁ*

……………………
data

………...............................
podpis administratora
platformy EBSCO

