Umowa licencji
niewyłącznej, standardowej, do celów prywatnych
zawarta pomiędzy JackDiverShop.pl Jacek Dybowski, REGON366828126, z siedzibą w 02-866
Warszawa, ul. Jagielska 51M
zwanym dalej Licencjodawcą

a dokonującym/ą zakupu fotografii w sklepie internetowym, na stronie jackdivershop.pl, którego/ej
dane osobowe wskazane są w zamówieniu zarejestrowanym w systemie zakupowym oraz w
systemie płatności elektronicznej (lub na przelewie bankowym), w dniu złożenia zamówienia
systemie sklepu internetowego
zwanym/ą dalej Licencjobiorcą
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie ze zdjęć
dostarczonych w postaci pliku komputerowego, których:
- tytuł
- format
- rozdzielczość
- miniatura
są zgodne ze wskazanymi przez dokonującego zakupu oraz zostały zarejestrowane w
zamówieniu złożonym w systemie zakupowym sklepu
2. Licencjodawca oświadcza, że:
a) jest autorem Utworu,
b) Utwór jest efektem jego pracy twórczej,
c) jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej
umowy.

§2
1. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym niniejszą
umową.
2. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania bez ograniczeń terytorialnych, a licencja jest
udzielona na czas nieoznaczony.
3. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji oraz dalszej dystrybucji lub
wynajmu Utworu w jakimkolwiek celu.
4. Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na tych samych lub innych
warunkach, innym osobom lub podmiotom.
5. Licencjobiorca zobowiązany jest do poszanowania osobistych praw autorskich, a w
szczególności nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.

6. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do niezamieszczania jego nazwiska, jako autora
Utworu.
§3
1. Licencja obejmuje korzystanie z Utworu wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych,
w sposób niepubliczny, bez prawa do publikacji.
2. Licencjobiorca nie jest uprawniony do wprowadzanie w utworze jakichkolwiek zmian, poza
koniecznymi ze względów technicznych, związanymi z korzystaniem z Utworu zgodnie z
uzyskaną licencją. W szczególności zabronione są wszelkie rodzaje obróbki lub modyfikacje,
które mogą zmieniać kształt artystyczny Utworu lub prowadzić do zmiany jego charakteru i
zawartego w nim przekazu.
3. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Utworu w sposób nie naruszający prawa i
dobrych obyczajów.

§4
1. Z tytułu udzielenia licencji Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości
określonej w momencie zakupu w systemie sklepu internetowego poprzez wybór formatu,
rozdzielczości i rodzaju udzielonej licencji, co zostaje zarejestrowane w zamówieniu.
2. Obowiązek płatności następuje w momencie złożenia zamówienia.
3. Płatność dokonana zostaje za pomocą przelewu na konto Licencjodawcy lub w systemie
płatności elektronicznej bezpośrednio na stronie sklepu.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych umową licencyjną mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z
2006 r. Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z niniejszej licencji jest sąd właściwy miejscowo
dla powoda.

§6
Zaakceptowanie i podpisanie umowy przez Licencjobiorcę następuje w postaci wyboru i akceptacji
rodzaju licencji w trakcie dokonywania zakupu w systemie sklepu internetowego, co zostaje
zarejestrowane w złożonym w systemie zamówieniu.
Licencjodawca JackDiverShop.pl Jacek Dybowski
Licencjobiorca zgodnie z zmówieniem w systemie sklepu internetowego jackdivershop.pl

