Umowa licencyjna niewyłączna
Umowa zawarta w dniu …......................................................................…………………………
pomiędzy
……………………………………………………………………………………………………………
(adres) …………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Licencjodawcą, a
………..………………………………………………………………………………………………
(adres)………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Licencjobiorcą
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji niewyłącznej do
korzystania przez Licencjobiorcę z utworów (zgodnie z załączonym wykazem) na polach
eksploatacji określonych w § 3.
§2
Licencjodawca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i majątkowych do
przekazanych dokumentów (fotografii) oraz że fotografie są wolne od roszczeń i nie
naruszają praw osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Licencjobiorcy roszczeń przez
osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez Licencjobiorcę ze zbioru
przekazanych fotografii, o którym mowa w § 1, w zakresie ustalonym w § 2 niniejszej umowy
– przysługujących im praw autorskich, Licencjobiorca zawiadomi o tym fakcie
Licencjodawcę, który zobowiązuje się do zaspokojenia powyższych roszczeń.
§3
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworów określonych w § 1 na
następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),
b) wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
c) rozpowszechnianie utworu online w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej i
udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń,
d) używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych,
e) używanie w publicznych prezentacjach,
f) używanie w publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych.
§4
Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny.
§5
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta bezterminowo.
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2. W przypadku zamiaru wypowiedzenia przez Licencjodawcę niniejszej umowy
Licencjodawca wyraża zgodę – w myśl art. 68 § 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych – na zastosowanie terminu umownego wypowiedzenia licencji, który Strony
wspólnie ustalają na pięć lat od daty jej podpisania, a po upływie tego okresu jeden rok
naprzód, na koniec roku kalendarzowego (uwzględniając zapisy art. 17 RODO).
§6
Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został
zapisany utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na
podstawie niniejszej licencji.
§7
Licencjodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z
funkcjonowaniem Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z
późn. zm.) oraz z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.).
§9
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej umowy, po uprzednim wyczerpaniu
możliwości polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Licencjobiorcy.
§ 11
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Licencjobiorcy
i jeden dla Licencjodawcy.

…………………………………
PODPIS Licencjobiorcy
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………………………………………
PODPIS Licencjodawcy

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której
dane dotyczą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na polach eksploatacji wymienionych w § 3
niniejszej umowy.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6
ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych osobowych załącznika - KLAUZULA
INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z art. 13
ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.

…..................................................
Podpis osoby wyrażającej zgodę
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