Węgrów – miasto wielu kultur i religii

Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
LAUREATA NAGRODY W KONKURSIE NA LOGO EKSPOZYCJI MUZEALNEJ
„WĘGRÓW – MIASTO WIELU KULTUR I RELIGII”

UMOWA
przeniesienia autorskich praw majątkowych do........
zawarta w Węgrowie w dniu ..................................................... 2019 r.
pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, z siedzibą w
Węgrowie (kod 07-100), przy ul. Kościuszki 27a,
reprezentowaną przez ks. dra Romualda Koska - Proboszcza Parafii
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
......................
zwanym dalej „Wykonawcą",
łącznie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego autorskich praw
majątkowych do logotypu Ekspozycji Muzealnej „Węgrów – miasto wielu kultur i religii”,
zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca oświadcza, że jest laureatem nagrody w Konkursie na logo Ekspozycji
Muzealnej „Węgrów – miasto wielu kultur i religii” przeprowadzonego przez Parafię
Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie i zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Konkursu na podstawie niniejszej umowy przenosi na rzecz
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do logotypu o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca określa wartość autorskich praw majątkowych na kwotę w wysokości
brutto 300 zł (słownie: trzysta złotych).
4. Przeniesienie autorskich prawa majątkowym przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego następuje nieodpłatnie.
5.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu – nieograniczone jakimikolwiek prawami
osób trzecich – autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy wraz z prawem zezwalania
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż mając na uwadze postanowienia Regulaminu Konkursu z
chwilą podpisania umowy przenosi na Zamawiającego, w zakresie nieograniczonym
jakimikolwiek prawami osób trzecich:
1) autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w
dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w szczególności na dokumentach drukowanych (pisma
urzędowe, certyfikaty, dyplomy etc.), jak i w formie elektronicznej, a także na różnego
rodzaju materiałach promocyjnych (długopisy, smycze, teczki etc.),
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b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie
egzemplarzy,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej,
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i odtwarzanie
dowolną techniką,
f) nadanie za pomocą wizji,
g) dokonywanie przeróbek, opracowań oraz tłumaczeń,
h) korzystanie lub rozporządzania nią w całości lub w dowolnych fragmentach;
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej na
polach eksploatacji ujętych w pkt 1.Przeniesienie autorskich praw majątkowych do
przedmiotu umowy i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do
niego jest nieograniczone terytorialnie i
czasowo. Zamawiający może wykorzystywać przedmiot umowy na całym świecie we
wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały
czas trwania praw majątkowych. Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z
przedmiotu umowy przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również
przenosić autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie.
3. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, iż nie będzie wnosił
przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z przedmiotu umowy.
W przypadku osób trzecich podnoszących takie roszczenia dotyczące naruszenia ich praw,
Wykonawca ponosi w stosunku do tych osób odpowiedzialność wyłączną.
§ 3.
1. Wykonawca jest obowiązany zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi wszelkie
informacje o Zamawiającym oraz informacje, do których uzyskał dostęp w związku z
wykonywaniem umowy i ma prawo je wykorzystać tylko w celu wykonania przedmiotu
umowy.
2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda
Zamawiającego.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie
oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są
uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4.
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
2. W przypadku powierzenia za zgodą Zamawiającego wykonania umowy osobom
trzecim, Wykonawca odpowiada za działania tych osób jak za działania własne.
§ 5.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 7.
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Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez Strony ugodowo, a gdy nie będzie to możliwe poddane zostaną rozstrzygnięciu
właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 8.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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