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Informacja o licencji 

Właścicielem serwisu internetowego jest realizator projektu pn. „Baza Informacji Naukowych 

Wspierających Innowacyjne Terapie” (dalej: BINWIT), którym jest Instytut Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław 

(dalej: IITD PAN).  

Znaki występujące w serwisie, w tym nazwa i logo projektu BINWIT podlegają ochronie zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa i ich dowolne wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody 

właściciela jest zabronione. 

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na podstawie licencji: 

Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez 

utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. 

Na podstawie niniejszej licencji możliwe jest kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w 

dowolnym medium i formacie na następujących warunkach: 

• uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i 

wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany; można to zrobić w dowolny, rozsądny 

sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub 

sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór; 

• użycie niekomercyjne — utwór nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych; 

• bez utworów zależnych — nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści utworu; 

• brak dodatkowych ograniczeń — zabronione jest korzystanie ze środków prawnych lub 

technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach 

określonych w niniejszej licencji. 

Uwagi: 

Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów 

licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów 

korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego. 

Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji.  

Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy 

to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa 

osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu. 

Dostęp do pełnych informacji na temat niniejszej licencji można uzyskać na stronie 

internetowej: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

