Umowa licencyjna
zawarta we Wrocławiu w dniu ............................................. 2013 roku pomiędzy:
………………....……………..z siedzibą .................................... , ….....Wrocław,
NIP ..............................
reprezentowanym przez
– zwanym dalej „Licencjodawcą”
a
……………………………z siedzibą ............................... , ...-..... ..................,NIP
..........................
reprezentowanym przez
1. ………………………………………………………………………;
2. ……………………………………………………………………….
zwan/ą/ym dalej „Licencjobiorcą”’
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest upoważnienie do korzystania z utworu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), który stanowi
skrypt kursu e-learning pod nazwą „.....................................................”, w dalszej części umowy zwany Utworem.
2. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy licencyjnej oraz że korzystanie
z Utworu w zakresie określonym umową nie narusza praw autorskich twórców Utworu. Utwór jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami innych
ustaw. Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym niniejszą umową i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia
autorskich praw majątkowych.
3. Utwór powstał w ramach realizacji projektu pod nazwą ……… ………...............
.............................…………………….. dofinansowanego z Unii Europejskiej.
§2
1. Licencjobiorca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa
do korzystania z Utworu (licencja) na terenie Polski.
2. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
3. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Utworu wyłącznie w celach
edukacyjnych, dydaktycznych i oświatowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
4. Licencjobiorca nie jest upoważniony do zarobkowego wykorzystywania
Utworu.


5. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Utworu w sposób zgodny
z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
6. Licencjobiorca nie może upoważnić innego podmiotu do korzystania z Utworu
w zakresie uzyskanej licencji (zakaz sublicencji), ani też Utworu odsprzedać,
wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, czy udostępniać w inny sposób do korzystania osób trzecich w zakresie wyraźnie nie przewidzianym niniejszą umową.
§3
Licencjobiorca nie wyraża zgody na dokonywanie w Utworze jakichkolwiek
zmian, uzupełnień, adaptacji lub przeróbek, czy dalszych tłumaczeń.
§4
Pola eksploatacji licencji, o której mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, podlegają
każdorazowo negocjacji z Licencjodawcą.
§5
1. Licencja zostaje udzielona na okres od dnia .................................... do
dnia.................................
2. W przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy przez Licencjobiorcę
Licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu
do zaprzestania naruszeń i unieważnić licencję przyznaną na mocy niniejszej
Umowy. Rozwiązanie Umowy następuje z momentem powiadomienia Licencjobiorcy o jej rozwiązaniu. Z tą chwilą licencja wygasa, a Licencjobiorca jest
zobowiązany niezwłocznie zaprzestać korzystania z Utworu w jakikolwiek
sposób oraz zwrócić wszystkie przekazane materiały w terminie wyznaczonym
przez Licencjodawcę.
§6
1. Licencjodawca zobowiązuje się do przekazania Licencjobiorcy w terminie
7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy materiałów niezbędnych do prawidłowego korzystania z licencji.
2. Licencjobiorca nie nabywa własności egzemplarzy Utworu, ani innych materiałów przekazanych przez Licencjodawcą w wykonaniu niniejszej umowy.
§7
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody
będące następstwem używania bądź niemożności używania Utworu. Licencjodawca nie gwarantuje, że Utwór w pełni spełni wymagania Licencjobiorcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe
w związku z wykorzystaniem Utworu, a nie związane z prawami autorskimi.


§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
§ 11
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
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