UMOWA O PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH
zawarta dnia ……………………..roku w Warszawie pomiędzy:
Digity Worldwide Adam Rudzki wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem: Plac
Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP: 8361834742, Regon: 365726978, zwanym dalej Wykonawcą
a
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: [Imię i nazwisko] zamieszkały/a w
[kod pocztowy, miejscowość] przy ulicy [ulica i numer lokalu], posiadający/a numer PESEL
[numer Pesel], prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą [firma przedsiębiorcy] z siedzibą
w [miejscowość] wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem [ulica, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość], NIP:[numer NIP] , REGON: [numer REGON]
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [nazwa spółki] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w [miejscowość] ulica [ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość]
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy [Sąd i Wydział
dokonujący rejestracji], pod numerem KRS:[numer KRS], NIP:[numer NIP] , REGON: [numer
REGON], kapitał zakładowy w wysokości [wysokość kapitału zakładowego];
spółka akcyjna [nazwa spółki] spółka akcyjna z siedzibą w [miejscowość] ulica [ulica, numer
lokalu, kod pocztowy, miejscowość] zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd
Rejonowy [Sąd i Wydział dokonujący rejestracji], pod numerem KRS:[numer KRS], NIP:[numer
NIP] , REGON: [numer REGON], kapitał zakładowy w wysokości [wysokość kapitału zakładowego]
wpłacony w [części/całości];
spółka jawna [nazwa spółki] spółka jawna z siedzibą w [miejscowość] ulica [ulica, numer lokalu,
kod pocztowy, miejscowość] zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd
Rejonowy [Sąd i Wydział dokonujący rejestracji], pod numerem KRS:[numer KRS], NIP:[numer
NIP] , REGON: [numer REGON];
spółka partnerska [nazwa spółki] spółka partnerska z siedzibą w [miejscowość] ulica [ulica,
numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość] zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
przez Sąd Rejonowy [Sąd i Wydział dokonujący rejestracji], pod numerem KRS:[numer KRS],
NIP:[numer NIP] , REGON: [numer REGON];
spółka komandytowa [nazwa spółki] spółka komandytowa z siedzibą w [miejscowość] ulica
[ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość] zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym przez Sąd Rejonowy [Sąd i Wydział dokonujący rejestracji], pod numerem KRS:
[numer KRS], NIP:[numer NIP] , REGON: [numer REGON];
spółka cywilna [Imię i nazwisko] zamieszkały/a w [kod pocztowy, miejscowość] przy ulicy [ulica
i numer lokalu], posiadający/a numer PESEL [numer Pesel], prowadzący/a działalność
gospodarczą pod firmą [firma przedsiębiorcy] z siedzibą w [miejscowość] wpisany/a do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki pod adresem [ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość], NIP:[numer NIP] ,
REGON: [numer REGON]
oraz
[Imię i nazwisko] zamieszkały/a w [kod pocztowy, miejscowość] przy ulicy [ulica i numer lokalu],
posiadający/a numer PESEL [numer Pesel], prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą
[firma przedsiębiorcy] z siedzibą w [miejscowość] wpisany/a do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem [ulica,
numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość], NIP:[numer NIP] , REGON: prowadzący wspólnie
działalność gospodarcza pod nazwą [nazwa spółki] spółka cywilna [imiona i nazwiska wspólników
spółki] w [miejscowość] ulica [ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość], na podstawie
umowy o zawarciu spółki cywilnej, NIP: [numer NIP], REGON: [numer REGON];

zwaną/ym dalej Zamawiającym

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§1
1. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego w wykonaniu Zamówienia złożonego w ramach serwisu
internetowego www.instagency.pl na zasadach określonych w Regulaminie serwisu internetowego
www.instagency.pl dostępnego na stronie www.instagency.pl (dalej “Regulamin”)stworzył/tworzy Projekt,
który może stanowić Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, które stanowić mogą zarówno programy komputerowe, jak i utwory o innym charakterze (dalej
zwanych „Utworami”).
2. Strony zgodnie oświadczają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
znajdują postanowienia Regulaminu, a słowa oznaczone z dużej litery, o ile nie postanowiono inaczej w
niniejszej Umowie mają brzmienie nadane im Regulaminem.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Utworów stworzonych w ramach
Projektu, będącego wynikiem Zamówienia złożonego dnia………………….roku z chwilą zapłaty przez
Zamawiającego całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Przeniesienie praw autorskich majątkowych, z zastrzeżeniem ustępów 9 i 10 następuje na wszystkich polach
eksploatacji znanych w dacie zawarcia niniejszej umowy, w szczególności tych wymienionych w art. 74 ust. 4
(odnośnie do utworów będących programami komputerowymi) i w art. 50 (odnośnie do pozostałych utworów)
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obejmuje to zwłaszcza
następujące pola wszystkich Utworów:
a)

b)

w odniesieniu do Utworów niebędących programem komputerowym, w szczególności twórczych
elementów takich jak grafika, multimedia:
(i)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;

(ii)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

(iii)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt ii - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

w odniesieniu do Utworów będących programem komputerowym, przeniesienie obejmuje wszystkie
pola eksploatacji wymienione w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w szczególności:
(i)

trwałe lub czasowego zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

(ii)

tłumaczenie, w tym dekompilacja, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne
zmiany w programie komputerowym, w szczególności w celu wykorzystania dla celów
współdziałania z programami komputerowymi,

(iii)

rozpowszechnianie,

(iv)

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii lub
inne podobne formy korzystania.

5.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 i 10 poniżej, wraz z przeniesieniem praw autorskich do Utworów,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy od
Zamawiającego prawo do wykonywania oraz prawo do zezwalania na wykonywania (sporządzanie,
korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu) zależnych praw autorskich do Utworu – na
wszystkich polach eksploatacji opisanych w ust. 4 powyżej.

6.

Wykonawca jest uprawniony do stosowania w Utworach oprogramowania typu Open Source,
oprogramowania na licencjach osób trzecich oraz publicznie dostępnych bibliotek. Zamawiający jest
zobowiązany do respektowania zasad licencji określonych przez właścicieli tego typu oprogramowania.

7.

W przypadku wykorzystania w projekcie zdjęć, fontów lub materiałów multimedialnych pochodzących ze
źródeł zewnętrznych, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania licencji na powyższe materiały na
potrzeby publikacji tych materiałów w Utworach.

8.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa autorskie odnośnie wszystkich materiałów przekazanych
Wykonawcy w celu wykorzystania ich w Utworze. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za treść i
rodzaj przekazanych przez Zamawiającego materiałów.

9.

Wykonawca może wykorzystać oprogramowanie na licencjach podmiotów trzecich, w tym
oprogramowanie Open Source oraz publicznie dostępne biblioteki. Wykonawca zapewnia, że przekazanie
Klientowi oprogramowania oraz bibliotek, o których mowa w poprzednim zdaniu, a także korzystanie z
nich zgodnie z Umową w ramach Serwisu przez Klienta nie naruszy licencji, na podstawie których
oprogramowanie to oraz biblioteki są udostępniane, a także praw własności intelektualnej ich twórców.
Lista użytego Oprogramowania znajduje się w Załączniku nr 5. Niezależnie od postanowień zdań
poprzedzających niniejszego ustępu, z uwagi na fakt, że w Utwory mogą być włączone utwory, do
których Wykonawca pozyskał lub pozyska prawa (licencję) na korzystanie z tych utworów za
pośrednictwem banku (stocku) lub licencje podmiotów trzecich, przeniesienie praw, o którym mowa w
niniejszym paragrafie, a także udzielenie stosownych upoważnień i zezwoleń, zapewnień oraz gwarancji,
odbywa się z tym zastrzeżeniem, że korzystanie przez Zamawiającego z Utworów w zakresie
przekraczającym zakres uzyskanej przez Wykonawcę i przenoszonej na Zamawiającego licencji,
wymagać będzie uzyskania przez Zamawiającego zgody podmiotów uprawnionych, co Zamawiający
akceptuje. Licencje, o których mowa powyżej, są licencjami niewyłącznymi, udzielonymi na czas
nieoznaczony oraz nieprzenoszalnymi w tym znaczeniu, że umożliwiają korzystanie z utworów objętych
tą licencją jedynie w ramach korzystania z materiału, do którego utwory te zostały włączone,
z zastrzeżeniem ograniczeń kwotowych i ilościowych, o których mowa w treści tej licencji, z wyłączeniem
prawa do rozpowszechniania opracowań i innych modyfikacji tych materiałów.

10. W przypadku praw do utworów z tzw. banków zdjęć (stocki) lub licencji podmiotów trzecich
odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do należytej staranności przy weryfikacji dokumentacji
udostępnionej przez dany bank lub licencjodawcę w celu ustalenia możliwości nabycia utworów od tych
podmiotów na warunkach narzuconych przez te podmioty, w tym wyboru odpowiedniego do
planowanego użycia zdjęcia wariantu licencji. Oznacza to w szczególności, że Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za wady prawne takich tworów, a w szczególności zdjęć i fontów.

§2
Strony są zobowiązane w trakcie współpracy do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku
z jej wykonywaniem, a w szczególności do:
a)
b)

niewykorzystywania dla własnych celów lub dla osób trzecich,
nieujawniania osobom trzecim, poza osobami upoważnionymi do ich otrzymania przez drugą Stronę

§3
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Strony uzgadniają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji

3.
4.
5.
6.

umowy. Zmiana tych danych następować będzie na podstawie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
W przypadku braku wskazanego powiadomienia korespondencję kierowaną pod ostatnio podany adres
uznaje się za skutecznie doręczoną.
Strony dokonują wyboru prawa Rzeczpospolitej Polskiej jako prawa właściwego dla całości umowy.
Wszelkie spory wynikłe z umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Rzeczpospolitej
Polskiej, właściwego miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

______________________

Za Wykonawcę

_____________________________

Za Zamawiającego

