UMOWA LICENCYJNA
na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii
w dniu .................... w Warszawie pomiędzy:
Krzysztofem Pospieszalskim, zamieszkałym w Bochni (32-700), przy ul. Asnyka 4, PESEL 73032504231, numer dowodu osobistego AJW 124876,
zwanym dalej w umowie Licencjodawcą
a
HALMONT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-021), ul. Hutnicza 23A, wpisaną przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w Warszawie, Wydział XII KRS do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 00001111, REGON 9876633, NIP 123-456-779-29, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, całości wpłaconym,
reprezentowaną przez:
Jakuba Nowackiego - Członka Zarządu,
Filipa Kowalskiego - Członka Zarządu
zwaną dalej w umowie Licencjobiorcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii, opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które zostaną wykorzystane na wystawie promującej przedsiębiorstwo Licencjobiorcy oraz do utworzenia galerii zdjęć na stronie internetowej tego przedsiębiorstwa.
§ 2.
Licencjodawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do fotografii, o których umowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§ 3.
Licencjodawca posiada zgodę osób widocznych na fotografiach na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie objętym niniejszą umową.
§ 4.
Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z fotografii przez Licencjobiorcę oraz podmioty, którym na mocy umowy zostanie udzielona dalsza licencja, nie będzie naruszać praw osób trzecich.
§ 5.
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do każdej z fotografii wymienionej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w następującym zakresie: 
-	wprowadzanie do obrotu, 
-	publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
§ 6.
Udzielona licencja przez Licencjodawcę ma charakter niewyłączny i uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z fotografii bez żadnych ograniczeń terytorialnych.
§ 7.
Licencja na korzystanie z fotografii, obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania zdjęć osobom trzecim.
§ 8.
Licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii jest udzielona do .................... r.
§ 9.
Licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszej licencji osobom trzecim, bez prawa ich dalszego sublicencjonowania przez te osoby.
§ 10.
W wypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Licencjobiorcy na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do fotografii lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z licencji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Licencjodawca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Licencjobiorcy i zwolnić go z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z innymi kosztami.
§ 11.
Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy jeżeli Licencjobiorca lub inne podmioty przekroczą zakres udzielonej licencji na korzystanie z autorskich praw do fotografii. W takim wypadku wynagrodzenie pobrane przez Licencjodawcę nie podlega zwrotowi.
§ 12.
Za korzystanie z fotografii, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Licencjobiorca uiści na rzecz Licencjodawcy, na wskazany rachunek bankowy, jednorazowe wynagrodzenie w kwocie .................... zł (słownie: .................... złotych), płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku przez Licencjodawcę.
§ 13.
Wynagrodzenie z tytułu udzielenia dalszej licencji, w kwocie określonej w § 12, będzie należne Licencjodawcy, w momencie udzielenia przez Licencjobiorcę osobom trzecim dalszej licencji na korzystanie z fotografii.
§ 14.
W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia Licencjodawcy należą się odsetki ustawowe od Licencjobiorcy.
§ 15.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16.
Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjobiorcy.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 18.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Załącznik nr 1 - zestawienie fotografii

