Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

tel.: +48 32 459 15 00
e-mail: info@ekookna.pl

UMOWA
zawarta w dniu ………………………..
pomiędzy firmą EKO-OKNA S.A.
z siedzibą w Kornicach (47-480) przy ul. Spacerowej 4, NIP: 6391813241, KRS: 152228
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mateusza Kłosek
zwanym dalej Licencjodawcą,
oraz
firmą
z siedzibą

, NIP:

reprezentowanym przez …………………………
zwanym dalej Licencjobiorcą.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków udostępnienia i zasad korzystania przez Licencjobiorcę ze
stanowiących własność Licencjodawcy utworów w postaci zdjęć reklamowych, folderów, cenników, filmów
reklamowych, wizualizacji, logotypu, tekstów oraz wszystkich materiałów zawartych na stronie
internetowej. Ponadto przedmiotem umowy jest określenie możliwości korzystania i rozporządzania
prawami zależnymi do wymienionych utworów.
§2
1.Licencjobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania tych utworów, a także powstałych wskutek realizacji
praw zależnych, na wszelkich polach eksploatacji, ale wyłącznie dla celów reklamy i promocji towarów
zakupionych u Licencjodawcy, w szczególności poprzez umieszczenie ich w folderach, katalogach
reklamowych, stronach www itp. Przekazanie każdego materiału będzie kwitowane przez strony w formie
pisemnej.
2.Licencjobiorcy zabrania się wykorzystywania utworów, w tym także tych powstałych wskutek realizacji
praw zależnych, na inne cele niż określone w umowie.
3.Licencjobiorca nie jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim prawa do wykorzystywania
utworów w jakiejkolwiek formie, chyba że zgodę na takie przekazanie wyraził uprzednio na piśmie
Licencjodawca.
§3
Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie na czas nieokreślony. Licencja może być w każdym czasie
cofnięta, w szczególności w przypadku zaniechania wzajemnej współpracy.
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§4
1.Każda ze stron ma możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
2.Licencjodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej umowy.
3.W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 2 Licencjodawcy przysługuje prawo dochodzenia od
Licencjobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł niezależnie od możliwości dochodzenia
odszkodowania wynikającego z przepisów ogólnych.
§5
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla
Licencjodawcy.
3.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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