Ogólne warunki licencji

§1
Definicje
1. Licencjobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Licencjodawca - oznacza Stanisława Świderskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą CEBARYD Stanisław Świderski z
siedzibą w Warszawie (04-697), ul. Mrówcza 243, NIP: 1131218295,
REGON: 147109208, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
3. Raport - pisemne podsumowanie z przeprowadzonego badania,
zawierające określenie celu i przedmiotu badania, charakterystykę
zastosowanej metodologii, prezentację wyników oraz wnioski końcowe.
4. Zamówienie
dokument
definiujący
przedmiot
zamówienia
w
szczególności poprzez: nazwę, cenę oraz inne podstawowe informacje na
temat dostarczanego przez Licencjodawcę Raportu.

§2
Postanowienia ogólne
1. Nabycie odpłatne Raportu przez Licencjobiorcę oznacza akceptację
Ogólnych warunków licencji.
2. Przedmiotem niniejszej regulacji jest udzielanie licencji na Raport, który
stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z
późn. zm.).
3. Poprzez udzielenie licencji Licencjobiorca uzyskuje nieprzenaszalne,
nieograniczone w czasie, niewyłączne i odpłatne prawo do korzystania z
Raportu (licencja) na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych
warunkach licencji.
4. Korzystanie z Raportu nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę
jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do Raportu.
5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na
korzystanie z Raportu jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu.
6. Licencja obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie
Unii Europejskiej.
§3

Oświadczenie Licencjodawcy
1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe
do Raportu.
2. Licencjodawca oświadcza, że Raport jest wolny od praw osób trzecich,
które ograniczałyby lub wykluczałyby korzystanie z Raportu w zakresie
objętym licencją.

§4
Udzielenie licencji. Pola eksploatacji
1. Z chwilą wydania Raportu Licencjodawca udziela licencji Licencjobiorcy do
korzystania z Raportu w celach wewnętrznych przedsiębiorstwa. Raport jak
również jego fragmenty nie mogą zostać upublicznione, inaczej niż na
zasadach opisanych w niniejszych Ogólnych warunkach licencji.
2. Z chwilą wydania Raportu, Licencjobiorca nabywa na własność egzemplarz
na którym Raport został utrwalony. Kwota wynagrodzenia obejmuje także
wynagrodzenie za przeniesienie własności egzemplarza, na którym Raport
został utrwalony.
3. Licencjodawca zobowiązuje się nie wypowiadać licencji, o ile nie będzie to
uzasadnione interesem Licencjodawcy lub osoby trzeciej.
4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji do Raportu na następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie, w formie cyfrowej i analogowej, na
potrzeby prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności gospodarczej,
b) wprowadzanie
do
wewnętrznej
oraz
zabezpieczonej
przed
upublicznieniem
przesyłanych
treści
sieci
komputerowej
wykorzystywanej w przedsiębiorstwie Licencjobiorcy i udostępnianie za
pośrednictwem tej sieci.
5. Licencjobiorca nie może w stosunku do osób trzecich w szczególności
wydzierżawić, przekazać, przenieść w drodze cesji, użyczyć, zastawić lub
obciążyć licencji do Raportu jak również egzemplarza utworu.

§5
Dodatkowe zastrzeżenia
1. Licencjobiorca może na podstawie odrębnej umowy nabyć prawo do
korzystania z Raportu na innych polach eksploatacji.
2. Licencjobiorca winien uzyskać uprzednią pisemną zgodę na upublicznienie
jakiejkolwiek części Raportu.

§6
Kary umowne
1. W przypadku naruszenia niniejszych Ogólnych warunków licencji
polegających na upublicznieniu bez pisemnej zgody licencjodawcy
jakiegokolwiek fragmentu Raportu - z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2
poniżej – Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy karę umowną w wysokości
stanowiącej pięciokrotność wynagrodzenia z tytułu licencji na korzystanie z
zamówionego Raportu określonego w Zamówieniu.
2. W przypadku naruszenia niniejszych Ogólnych warunków licencji
polegających na upublicznieniu całości lub znacznej części Raportu
Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy karę umowną w wysokości
stanowiącej dziesięciokrotność wynagrodzenia z tytułu licencji na
korzystanie z zamówionego Raportu określonego w Zamówieniu.
3. W przypadku naruszenia niniejszych Ogólnych warunków licencji
polegających na udostępnieniu osobom trzecim fragmentów lub całości
Raportu Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy karę umowną w wysokości
stanowiącej dziesięciokrotność wynagrodzenia z tytułu licencji na
korzystanie z zamówionego Raportu określonego w Zamówieniu.
4. Dochodzenie przez Licencjodawcę zapłaty kar umownych określonych
powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Licencjodawcę
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami licencji
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego, a także innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z
niniejszymi Ogólnymi warunkami licencji jest sąd właściwy dla siedziby
Licencjodawcy.

