
	 	
	

 
§ 1 

1. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z materiałów multimedialnych, o których 
mowa w niniejszej umowie na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, 

technikami poligraficznymi, 
b) utrwalenie na wszelkiego rodzaju nośnikach, 
c) wprowadzenie do obrotu, 
d) wprowadzenie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet, 
e) wykorzystywanie przedmiotu umowy do reklamy i promocji działań prowadzonych przez 

Licencjobiorcę, 
f) publiczne prezentowanie, 
g) wystawienie, 
h) wyświetlanie, 
i) wielokrotne wykorzystanie, w tym poprzez wielokrotne powielanie wzoru i wdrożenie do 

produkcji w przyszłości w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, 
j) udostępnianie do wykorzystania osobom trzecim w ramach potrzeb Licencjobiorcy, 
k) wykorzystanie we wszystkiego rodzaju mediach. 

2. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z materiałów multimedialnych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą, na czas nieokreślony.  

3. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z materiałów multimedialnych 
w działaniach niekomercyjnych i o charakterze promującym Województwo Małopolskie  

4. Każde inne wykorzystanie materiałów multimedialnych, niż wymienione w niniejszej umowie,  
w tym rozpowszechnianie lub powielanie, o których mowa w § 2 ust. 1, wymaga pisemnej zgody 
Licencjodawcy. 
 

§ 2 

1. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje w całości majątkowymi prawami autorskimi do materiałów 
multimedialnych, o których mowa w § 1 umowy i jako wyłączny dysponent tych praw jest 
uprawniony do zawarcia niniejszej umowy. 

2. Strony oświadczają, że zapoznały się z przedmiotem niniejszej umowy i że spełnia ona ich 
oczekiwania.  

§ 3 

1. Licencjodawca wyraża zgodę na wprowadzanie modyfikacji w materiałach multimedialnych 
objętych niniejsza umową, ale tylko wówczas, gdy jest to konieczne ze względu na ograniczenia 
techniczne. Zmodyfikowane projekty graficzne należy każdorazowo przedstawić do akceptacji 
Licencjodawcy, poprzez przesłanie wizualizacji. Projekty te mogą zostać użyte tylko po uzyskaniu 
zgody Licencjodawcy.  

2. Licencjodawca wyraża zgodę na to, że Licencjobiorca może zamieścić na przedmiocie umowy 
własne elementy identyfikacji wizualnej, jeśli jest to możliwe do technicznego wykonania. 

§ 4 

Licencjodawca ma prawo cofnąć licencję i rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności 
niedochowania zobowiązań określonych w § 4. pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania 
Licencjobiorcy do zaniechania naruszeń w terminie 7 dni, który upłynął bezskutecznie.  

 

 

                                   

 


