Umowa licencji nie wyłącznej
zawarta w Jabłonnie Lackiej, w dniu 01– 01 – 2001 r.

pomiędzy:

1/ Adrianem Frączakiem
zam.: Targowa 23A, 08-304 Jabłonna Lacka
e-mail.: biuro@strefaportali.pl tel. kontaktowy: +48 607 441 430
zwanym w dalszej treści umowy: „Licencjodawcą”,
a
2/ Nazwa / Imię i nazwisko
zam.: Ulica, Miejscowość
e-mail: name@yourdomain.com tel. kontaktowy: +48 888 888 888
zwanym w dalszej treści umowy „Licencjobiorcą”.

Strony niniejszej umowy zgodnie uzgodniły co następuje:

I. Przedmiot umowy i oświadczenia Licencjodawcy

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad udostępnienia licencjobiorcy
pojedynczej licencji na Skrypt xxxxxx zwanego dalej utworem.

2. Poprzez zakup licencji, klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do utworu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ale program komputerowy wraz z licencją do użytkowania na warunkach
określonych przez niniejszą umowę, bez prawa do udzielania sublicencji.

3. Licencjodawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu do utworu autorskie prawa
osobiste bądź majątkowe a także utwór nie stanowi oraz nie będzie stanowić
naruszenia praw jakichkolwiek osób trzecich – w tym praw autorskich, osobistych i
majątkowych.
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II. Podstawowe zobowiązania Stron

§2

1. W celu wykonania umowy, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na
jednorazowe korzystanie z utworu - w zakresie szczegółowo określonym w § 3, a
ponadto w terminie 1 miesiąca od daty jej podpisania, zobowiązuje się do przekazania
Licencjobiorcy kopii utworu drogą mailową.

III. Zakres licencji

§3

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z utworu –
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieograniczonej czasowo.

2. Licencja niniejsza ma charakter nieodwołalny w takim zakresie, w jakim zostanie
wykorzystana i zrealizowana przez Licencjobiorcę w trakcie związania stron niniejszą
umową, a w konsekwencji Licencjodawca nie nabywa roszczenia o wypłatę
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania utworu przez
Licencjobiorcę oraz realizacji przez tę stronę wszystkich innych uprawnień w zakresie
objętym niniejszą umową.

3. Licencjobiorca ma prawo do korzystanie z utworu na następujących polach
eksploatacji:
a. Nieograniczona ilość kopii znajdujących się na komputerach bez dostępu przez
www
b. Pojedyncza kopia serwisu zamieszczona w Internecie(bez możliwości pobrania
paczki instalacyjnej) z możliwością podpięcia nieograniczonej liczby domen.

4. Licencjobiorcy przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
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IV. Realizacja i promocja publikacji utworu

§4

1. Licencjobiorca zobowiązuje się - w wykonaniu niniejszej umowy - do poniesienia
kosztów publikacji utworu.

2.

Licencjobiorca wyraża zgodę na zamieszczeniu przez Licencjodawcę, informacji
promocyjnych, na temat wykorzystania przez licencjobiorcę utworu.

V. Korekta autorska i zmiany utworu

§5

1. Licencjobiorca ma prawo dowolnie modyfikować utwór w sposób nie ograniczony.

2. Licencjobiorca ma prawo połączyć utwór z istniejącym już utworem z wyłączeniem
późniejszej wielokrotnej odsprzedaży powstałego utworu

VI. Okres związania Stron umową

§6

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony
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VII. Postanowienia końcowe

§7

Licencjodawca i licencjobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z realizacją niniejszej umowy.

§8

Wszelkie zmiany i uzupełniania niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania
formy pisemnej.

§9

Do wszystkich spraw nie unormowanych wprost w niniejszej umowie będą miały
zastosowania obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Strony zgodnie deklarują polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów i wątpliwości jakie będą
wynikiem obowiązywania niniejszej umowy - na drodze bezpośrednich negocjacji; na
wypadek braku osiągnięcia porozumienia w tym trybie, ewentualne spory wynikłe na tym tle,
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla Licencjobiorcy i
dla Licencjodawcy i zaczyna obowiązywać po podpisaniu przez obie Strony w następującym
trybie - Licencjodawca po podpisaniu umowy prześle oba egzemplarze do Licencjobiorcy,
który po jej podpisaniu odeśle mu zwrotnie jeden egzemplarz w terminie 14 dni.

Licencjobiorca:

Licencjodawca:
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