Umowa przeniesienia praw
(dalej „Umowa”)

zawarta w dniu ______________roku w _______________pomiędzy:

__________________________________________________________________________________
zwanym dalej "Nabywcą",
reprezentowanym przez ________________________________
a
__________________________________________________________________________________
zwanym dalej "Zbywcą",
reprezentowanym przez __________________________________

Zbywca i Nabywca zwani są łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich osobno „Stroną”
§1
Przedmiotem umowy jest przeniesienie przez Zbywcę na Nabywcę praw autorskich i pokrewnych do
_____________________ (dalej: „Dzieło”).
§2
1. Przeniesienie praw dotyczy następujących pól eksploatacji:
a)

wprowadzanie do pamięci komputera oraz sieci komputerowych, w tym tzw. chmury,

b)

utrwalanie i zwielokrotnianie Dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w
tym techniką zapisu magnetycznego, techniką analogową i cyfrową na wszystkich nośnikach
oraz wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na których Dzieło utrwalono,

c)

najem, dzierżawa, użyczenie,

d)

wprowadzenie do obrotu,

e)

publiczne odtwarzanie,

f)

nadawanie za pomocą fonii i wideofonii przewodowych lub bezprzewodowych przez stacje
naziemne, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie
utworu oraz retransmisja, rozpowszechnianie w reklamach w tym radiowych i telewizyjnych,

g)

synchronizowanie Dzieła lub jego fragmentów z innymi utworami do postaci utworów audio,
audiowizualnych i korzystanie z nich na polach eksploatacji wymienionych w Umowie,

h)

udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Zamawiającego (w tym streaming,
download).

2. Na ww. polach eksploatacji Nabywca jest uprawniony do wykonywania praw zależnych.

3. Dla usunięcia wątpliwości Nabywca uprawniony jest do dokonywania technicznych modyfikacji
Dzieła.
4. Z tytułu wykonania Umowy Nabywca zapłaci Zbywcy

wynagrodzenie

w wysokości

________________________
5. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku/faktury na numer konta tam
wskazany.
6. Przeniesienie praw jest nieograniczone czasowo i terytorialnie.
§3
Zbywca oświadcza, że:
a) przysługują mu do Dzieła wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie oraz
pokrewne (w tym prawa osobiste i majątkowe),
b) Dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich,
c) Ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw osób trzecich.
§4
1. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią powstałe, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Nabywcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego,
w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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