
Umowa licencyjna na wykorzystanie zdjęć na portalu internetowym 

zawarta w […..........................] w dniu [….....................] pomiędzy:

[…....................] z siedzibą w [….......................] przy ul.  […..................], wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego za nr  […....................], reprezentowaną przez [….............................] – prezesa
Zarządu,

zwanym dalej w umowie „Licencjobiorcą”,

a 

[…........................],  prowadzącą  działalność  pod  firmą  […........................] z  siedzibą
[…........................] przy  ul.  […..........................],  wpisane  do  ewidencji  działalności
gospodarczej pod nr [….], 

zwaną dalej w umowie „Licencjodawcą”,

o następującej treści:

Art. 1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej  umowy jest  udzielenie  Licencjobiorcy przez Licencjodawcę  licencji  na
korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej
Umowy  (dalej w umowie zwanych „Utworami”), które zostaną umieszczane przez Licencjodawcę
na  stronie  internetowej  prowadzonej  w  ramach  działalności  gospodarczej   Licencjobiorcy
[.................................................] celem  udzielania  przez  Licencjobiorcę  dalszej  licencji  na
korzystanie  z  Utworu  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy  oraz  regulaminem
obowiązującym w przedsiębiorstwie Licencjobiorcy. 

Art. 2
Oświadczenia Licencjodawcy

1. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do fotografii, o których umowa
w Art. 1 niniejszej umowy.
2. Licencjodawca posiada zgodę osób widocznych na fotografiach na wykorzystanie ich wizerunku
w pełnym zakresie objętym niniejszą umową w tym także przez podmioty, którym
na mocy niniejszej Umowy zostanie udzielona przez Licencjobiorcę dalsza licencja.
3. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z Utworu przez Licencjobiorcę oraz podmioty, którym
na mocy umowy zostanie udzielona dalsza licencja w zakresie określonym w niniejszej Umowie,

Zastrzeżenia:
Niniejsza umowa stanowi jedynie wzór umowy, jaka mogłaby być zawarta w pewnym
abstrakcyjnie rozpatrywanym przypadku, umowa w całości ani jej poszczególne punkty nie mogą
być interpretowane jako wskazanie konkretnych rozwiązań dla stanów faktycznych w których
niniejsza umowa lub jej konkretne postanowienia będą używane. Autorzy, redaktorzy ani żadne
inne podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub osobiste
związane z wykorzystaniem niniejszego wzoru umowy lub któregokolwiek z jego postanowień.



nie będzie naruszać praw osób trzecich.
Art. 3

Licencja oraz pola eksploatacji
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych
do każdego Utworu w rozumieniu § 1 niniejszej umowy umieszczonego na stronie internetowej
Licencjobiorcy […...........................................................], w zakresie następujących pól
eksploatacji:

 utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową; 

 wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy; 
 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. 

2. Licencja ma charakter niewyłączny i uprawnia do korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę bez
ograniczeń terytorialnych.
3. Licencjobiorca nie ma prawa ingerowania w treść Utworów, oraz nie ma prawa do tworzenia
utworów zależnych, za wyjątkiem tworzenia kolekcji, galerii utworów, wykorzystania utworów
w kolażach wykonanych w celach promowania działalności Licencjobiorcy oraz zmiany rozmiaru
utworów.
4. Licencja na korzystanie z Utworu obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub
zwielokrotniania Utworu osobom trzecim.
5. Licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Utworu jest udzielona na okres
[…..........]. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia umieszczenia
Utworu na stronie internetowej Licencjobiorcy.

Art. 4
Udzielenie dalszej licencji przez Licencjobiorcę

Licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszej licencji wyłącznej osobom trzecim, bez prawa
ich dalszego sublicencjonowania przez te osoby.

Art. 5
Roszczenia osób trzecich wobec Licencjobiorcy

W wypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Licencjobiorcy na drodze procesu
o naruszenie praw autorskich do Utworu lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez
Licencjobiorcę z Utworu zgodnie z postanowieniami Umowy, Licencjodawca zobowiązany będzie
niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Licencjobiorcy.

Zastrzeżenia:
Niniejsza umowa stanowi jedynie wzór umowy, jaka mogłaby być zawarta w pewnym
abstrakcyjnie rozpatrywanym przypadku, umowa w całości ani jej poszczególne punkty nie mogą
być interpretowane jako wskazanie konkretnych rozwiązań dla stanów faktycznych w których
niniejsza umowa lub jej konkretne postanowienia będą używane. Autorzy, redaktorzy ani żadne
inne podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub osobiste
związane z wykorzystaniem niniejszego wzoru umowy lub któregokolwiek z jego postanowień.



Art. 6
Odstąpienie od umowy przez Licencjodawcę

Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie użytkowania utworu
przekraczającego zakres udzielonej licencji przez Licencjobiorcę lub przez podmioty, którym
Licencjobiorca udzielił dalszej licencji. W takim wypadku wynagrodzenie pobrane przez
Licencjodawcę nie podlega zwrotowi.

Art. 7
Wynagrodzenie

1. Tytułem wynagrodzenia za korzystanie z Utworu zgodnie z postanowieniami umowy
Licencjobiorca uiści na rzecz Licencjodawcy kwotę w wysokości wynikającej z zestawienia opłat,
która stanowi załącznik nr 3 do regulaminu serwisu […...................................................]. Wysokość
opłat będzie uzależniona od zakresu udzielonej kupującemu dalszej licencji.

2. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia dalszej licencji będzie należne w momencie udzielenia przez
Licencjobiorcę osobom trzecim dalszej licencji na korzystanie z Utworu.

3. W przypadku korzystania z utworu w sposób inny niż udzielanie licencji, Licencjodawcy należne
będzie wynagrodzenie, którego wysokość Licencjodawca i Licencjobiorca określą w drodze
porozumienia. Porozumienie nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od dnia udzielenia dalszej licencji
na korzystanie z Utworu.
5. Płatność zostanie potwierdzona przez Licencjodawcę fakturą lub rachunkiem w terminie 7 dni
od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Licencjodawcy.
6. W przypadku opóźnienia w płatności Licencjodawcy należą się odsetki ustawowe.

Art. 8
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 9
Kwestie nieuregulowane Umową

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Załącznik nr 1 – Opis fotografii, w szczególności z podaniem parametrów technicznych wraz
z wydrukami

Licencjobiorca ............................................ Licencjodawca ...................................... 

Zastrzeżenia:
Niniejsza umowa stanowi jedynie wzór umowy, jaka mogłaby być zawarta w pewnym
abstrakcyjnie rozpatrywanym przypadku, umowa w całości ani jej poszczególne punkty nie mogą
być interpretowane jako wskazanie konkretnych rozwiązań dla stanów faktycznych w których
niniejsza umowa lub jej konkretne postanowienia będą używane. Autorzy, redaktorzy ani żadne
inne podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub osobiste
związane z wykorzystaniem niniejszego wzoru umowy lub któregokolwiek z jego postanowień.


