UMOWA LICENCYJNA
o treści następującej, gdzie Strony przyjęły następujące znaczenie dla poniższych pojęć:
Dzieło Licencjobiorcy

produkcja filmowa Licencjobiorcy, w której może być wykorzystanie Materiał
filmowy lub, z którą może być połączony Materiał filmowy – w ramach Zakresu
licencji

Informacje Poufne

wszelkie informacje, przekazane Licencjobiorcy przez Licencjodawcę, w tym w
szczególności informacje dotyczące warunków finansowych współpracy Stron
Umowy, okoliczności wykonania i pozyskania Materiału filmowego

Licencjobiorca

podmiot, którego dane zostały ujawnione w Zamówieniu i, który na mocy
niniejszej Umowy, po uiszczeniu Opłaty licencyjnej uzyskuje prawo do
korzystania z Materiału filmowego

Licencjodawca

Jacek Drofiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „JACEK
DROFIAK Drofiak Film” w Warszawie przy ul. Wilczej 18 lok. 12A, 00-532
Warszawa zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod nr NIP:5262786814 REGON: 141561344 oraz Artur
Gajdziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Artcam" ARTUR
GAJDZIŃSKI, w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 10 lok. 52, 03-214
Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod nr NIP: ____

Okres obowiązywania

okres na jaki Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie
z Materiału filmowego lotniczego wskazany dla danego Materiału filmowegow
niniejszej Umowie
jednorazowa opłata licencyjna w wysokości określonej na stronie www
Serwisu, której wysokość jest uzależniona od Zakresu licencji wybranego
przez Licencjobiorcę

Opłata licencyjna

Serwis

portal internetowy pod nazwą „www.ujęcialotnicze.pl”, w którym znajduje się
zbiór Materiałów filmowych Licencjodawcy

Materiał filmowy

wybrany przez Licencjobiorcę Materiał filmowy udostępniony przez
Licencjodawcę za pomocą Serwisu

Ustawa o prawie autorskim

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. t.j. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.)

Wersja Demo

wersja demonstracyjna Materiału filmowego opatrzona znakiem wodnym, z
której Licencjobiorca może korzystać nieodpłatnie na warunkach określonych
w Serwisie i niniejszej Umowie

Zakres licencji

określony w Umowie zakres korzystania z Materiału filmowego na
wymienionych w Umowie polach eksploatacji;

Zamówienie

wskazanie przez Licencjobiorcę konkretnego Materiału filmowego wraz
Zakresem licencji, stanowiące podstawę do całkowitej wyceny dokonywanej
przez Licencjodawcę; złożone za pomocą odpowiedniego formularza

znajdującego się na stronie www Serwisu i przesłanego Licencjobiorcy za
pomocą tego Serwisu
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Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę zgody na korzystanie przez Licencjobiorcę z
wybranego przez Licencjobiorcę Materiału filmowego pobranego przez Licencjobiorcę z Serwisu, na
warunkach określonych w niniejszej Umowie, w zakresie określonym w pkt. 1.2.
Z zastrzeżeniem pkt 2, pod warunkiem uiszczenia Opłaty licencyjnej przez Licencjobiorcę,
Licencjodawca udziela licencji na korzystanie z Materiałów filmowych poprzez ich wykorzystanie przez
Licencjobiorcę wyłącznie w jednym Dziele Licencjobiorcy oznaczonym odpowiednim numerem
porządkowym ujawnionym w Serwisie w następującym zakresie ustalonym z Licencjodawcą tj:
________________________
Korzystanie z Wersji Demo
Licencjodawca udostępnia do próbnego pobrania Materiały filmowe, w celu zapoznania się z nimi i
ułatwieniu Licencjobiorcy podjęcia decyzji w kwestii wykorzystania Materiału filmowego.
Materiały filmowe udostępnione przez Licencjodawcę w Wersji Demo są opatrzone znakiem wodnym.
Obowiązuje bezwzględny zakaz usuwania znaków wodnych.
Materiały filmowe udostępnione przez Licencjodawcę w Wersji Demo nie mogą być w żaden sposób
wykorzystywane, upubliczniane ani włączane do innych utworów przez Licencjodawcę lub osoby
działające na jego zlecenie w sposób wykraczający poza zakres określony w pkt 2.1.
Udostępnienie Licencjobiorcy Materiału filmowego w Wersji Demo odbywa się poprzez pobranie przez
Licencjobiorcę pliku oznaczonego numerem porządkowym Materiału filmowego i dopiskiem „demo”.
Zasady korzystania z Materiału filmowego
Po uiszczeniu Opłaty licencyjnej Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy hasło i login do Serwisu w
celu pobrania Materiału filmowego w wersji_____/pliku_____.
Licencjodawca potwierdza, że Materiał filmowy spełnia cechy utworu stosownie do art. 1 Ustawy o
prawie autorskim i jako takie podlega ochronie wynikającej z przepisów Ustawy o prawie autorskim.
Licencjodawca z chwilą udostępnienia Materiału filmowego Licencjobiorcy, udziela Licencjobiorcy
niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiału filmowego w zakresie jednorazowego wykorzystania
Materiału filmowego w Zakresie licencji, wymienionym w pkt. 1.2:
Licencjodawca z chwilą udostępnienia Materiału filmowego Licencjobiorcy
3.3.1 wyraża zgodę na włączenie Materiału filmowego w całości lub w części do Dzieła
Licencjobiorcy
3.3.2 wyraża zgodę na modyfikowanie Materiału filmowego poprzez kadrowanie, zmianę kontrastu,
jasności i kolorystyki.
Opłaty licencyjne
Z tytułu udzielania licencji w Zakresie licencji, Licencjobiorca wypłaci Licencjodawcy jednorazową Opłatę
licencyjną, w wysokości ________________.
Licencjobiorca zobowiązany jest do wpłaty Opłaty licencyjnej na rachunek Licencjodawcy wskazany w
Serwisie lub na fakturze pro forma wystawionej przez Licencjodawcę w terminach tam wskazanych.
W przypadku nieotrzymania Opłaty licencyjnej przez Licencjodawcę w terminie wskazanym w pkt 4.2
powyżej, Licencjobiorca nie uzyskuje prawa korzystania z Materiału filmowego. W tym przypadku
Licencjobiorca zobowiązany jest do trwałego usunięcia z wszelkich nośników Materiału filmowego
udostępnionego mu przez Licencjodawcę, jeśli do takiego udostępnienia doszło.
Odpowiedzialność Stron
Licencjodawca oświadcza, o ile to nie zostanie inaczej zastrzeżone na stronie www Serwisu, iż jest
wyłącznie uprawnionym do dysponowania Materiałem filmowym w zakresie określonym niniejszą
Umową.
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Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy jest ograniczona do kwoty Opłaty licencyjnej za udzielenie
licencji na korzystanie z danego Materiału filmowego.
Licencjobiorca oświadcza, iż opublikowanie lub inne korzystanie z Materiału filmowego wynika z jego
samodzielnej, swobodnej decyzji z tytułu, czego ponosi całkowitą odpowiedzialność tak wobec osób
trzecich. Wyłączenie odpowiedzialności Licencjodawcy dotyczy w szczególności prawa korzystania z
wizerunków budowli i budynków, znaków towarowych i wszelkich innych przedmiotów podlegających
ochronie autorsko prawnej i własności przemysłowej; w tym zakresie o ile to jest wymagane przepisami
prawa, na Licencjobiorcy ciąży obowiązek uzyskania stosownych zgód i zezwoleń osób, którym
przysługują odpowiednia prawa na korzystanie i rozpowszechnianie Materiałów filmowych.
W razie skierowania przeciwko Licencjodawcy lub jego kontrahentom lub klientom roszczeń przez osoby
trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez Licencjobiorcę lub jego kontrahentów lub
klientów z Materiału filmowego - przysługujących im praw i uprawnień, Licencjodawca zawiadomi o tym
fakcie niezwłocznie Licencjobiorcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych
roszczeń i udziału w toczącym się postępowaniu sądowym. W tym zakresie Licencjobiorca zwalnia
całkowicie Licencjodawcę od odpowiedzialności wobec osób trzecich.
Licencjobiorca nie może przekazać dostępu do Materiału filmowego innym osobom trzecim niż
działającym w jego imieniu. Za działania i zaniechania tych osób Licencjobiorca odpowiada jak za
własne działania i zaniechania.
Licencjobiorca nie ma prawa do udzielenia sublicencji.
Licencjobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości 10krotnosći Opłaty licencyjnej w każdym z poniższych przypadków:
5.7.1 w przypadku naruszenia poufności, o której mowa w pkt 6 Umowy,
5.7.2 w przypadku przekazania Materiału filmowego osobom trzecim,
5.7.3 w przypadku innego naruszenia warunków licencji.
Zapłata kar umownych określonych w pkt 5.7 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Licencjodawcę
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Niniejsza umowa wygasa z chwilą naruszenia przez Licencjobiorcę warunków licencji określonych w
Umowie bez obowiązku zwrotu Opłaty licencyjnej na rzecz Licencjobiorcy.
Poufność
Strony zgodnie potwierdzają, iż Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy.
Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa Licencjodawcy, wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Licencjodawca zobowiązuje się do:
6.2.1 zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych;
6.2.2 nieujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, Informacji Poufnych w sposób inny niż zgodnie
z postanowieniami Umowy;
6.2.3 niewykorzystywania Informacji Poufnych wbrew jakimkolwiek interesom Licencjobiorcy;
6.2.4 zrekompensowania Licencjodawcy wszelkich szkód, które Licencjodawca może ponieść
w wyniku naruszenia Informacji Poufnych przez Licencjobiorcę lub podmioty, którym
Licencjobiorca Informacje Poufne ujawnił czy udostępnił; przy czym odpowiedzialność
Licencjobiorcy w żaden sposób nie jest ograniczona.
Licencjobiorca może ujawnić Informacje Poufne wyłącznie organom administracji publicznej i sądom w
zakresie wymaganym przez prawo, jednakże w takim wypadku Licencjodawca uprzednio poinformuje
Licencjodawcę, umożliwiając Licencjodawcy podjęcie właściwych czynności mających na celu ochronę
Informacji Poufnych.
Zobowiązania Licencjobiorcy wynikające z pkt 6 Umowy będą wiążące również przez okres 10 lat po
rozwiązaniu Umowy.
Postanowienia końcowe

7.1 Prawem właściwym dla interpretacji i wykonania Umowy oraz rozstrzygania sporów wynikających z Umowy
jest prawo polskie.
7.2 Strony zobowiązują się do podejmowania polubownych prób rozwiązywania wszelkich sporów, jakie mogą
wyniknąć na gruncie realizacji postanowień Umowy. Jednakże, jeżeli polubowne rozwiązanie sporu
okaże się niemożliwe, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej
Umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę działalności gospodarczej
Licencjodawcy.
7.3 Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
7.4 Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z Umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez
uprzedniej zgody Licencjodawcy.
7.5 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Licencjodawca

Licencjobiorca

