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PODSTAWOWE INFORMACJE 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: 

 

Adres  

(kod pocztowy, miasta, ulica, nr): 

 

Adres do korespondencji:  

NIP:  

Osoba kontaktowa: 

(Imię i Nazwisko, stanowisko) 

 

Telefon kontaktowy:  

E-mail:  

Ilość zamawianych egzemplarzy 

standard PL-KSUB-SNS:2014, 

wersja 1.1*: 

 

 
*a Koszt zakupu w wersji papierowej wynosi 450,00 PLN netto /1 egz. 
 

 

 Znam, akceptuję i podpisałem (-am) licencję w zakresie stosowania standardu PL-KSUB-
SNS:2014 
 

 

Licencja na stosowanie PL-KSUB-SNS:2014 Krajowy Standard Uwierzytelniania Biomasy, 
edycja 1.1 

 

Numer normy: PL-KSUB-SNS:2014, edycja 1.1 

Tytuł: Krajowy Standard Uwierzytelniania Biomasy 

 

1. Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą standardu certyfikacji PL-KSUB-SNS:2014 Krajowy 

Standard Uwierzytelniania Biomasy, w którym opisane zostały wymagania dla systemu 

opartego na zasadach należytej staranności tzw. SNS dla poszczególnych podmiotów łańcucha 

dostaw biomasy na cele energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
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Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze. zm.), zwanego dalej „standardem”. 

Wszystkie odpłatne publikacje SGS Polska Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim i opatrzone 

symbolem praw autorskich. 

2. Licencjodawca oświadcza, że: 

a) przysługuje mu do standardu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe); 

b) może rozporządzać prawami autorskimi do standardu; 

3. Użytkownik ma prawo korzystania z zakupionych publikacji w celach wewnątrzzakładowych. 

4. Liczba użytkowników korzystających jednocześnie z publikacji jest ograniczona do liczby 

użytkowników podanych w zamówieniu. 

5. Wszelkie inne wykorzystanie całości lub fragmentów publikacji, zwłaszcza w celach handlowych lub 

innych celach zarobkowych, jest niedozwolone. 

6. Zabronione jest reprodukowanie, przesyłanie, wynajem, dzierżawienie, odsprzedaż lub bezpłatna 

dystrybucja na zewnątrz. 

7. Wszelkie przeróbki tekstu są niedopuszczalne. 

8. Kupujący zobowiązuje sie zapewnić środki bezpieczeństwa uniemożliwiające osobom trzecim 

dostęp do publikacji. 

9. Dostarczony produkt jest najnowszą wersją opublikowaną przez SGS Polska Sp. z o.o. 

10. SGS Polska Sp. z o.o. nie ma obowiązku informowania licencjobiorcy ani o jakichkolwiek 

zmianach i dodatkach, ani też o jego wycofaniu niezależnie od przyczyny takiego działania. 

 

 

 

 

 

 

 

   ---------------------------------------                                                       ---------------------------------------   

            (Miejsce, data)                                                                     (Podpis Licencjobiorcy) 


