Umowa licencyjna niewyłączna
Umowa zawarta w dniu …................................................................................................... r.
pomiędzy twórcą /spadkobiercą1 posiadającym autorskie prawa majątkowe do utworu na
podstawie: prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez
Sąd Rejonowy w ………………… z dn…………… sygnatura akt ……………. z klauzulą
prawomocności z dn…….. ,aktu poświadczenia dziedziczenia z dn………….. (akt notarialny
nr ....……… z dn....……… notariusz .....………………)1.
(imię i nazwisko) …………………………………………………................
PESEL………………………….
dokładny adres zamieszkania……………………...………………….................................................
e-mail ……………………………………….........................................................................................
zwanym dalej „licencjodawcą”
a
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
reprezentowanym przez:
………………………….. - ………………………
zwanym dalej „licencjobiorcą”

z

siedzibą….

REGON…..

NIP…….

—

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy licencji na utwór zatytułowany …..
………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
§2
1. Licencjodawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy nie narusza praw osób trzecich a sam
utwór został przygotowany z poszanowaniem autorskich praw majątkowych oraz praw osobistych
innych twórców.
2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie
objętym niniejszą umową, a korzystanie z utworu przez licencjobiorcę na warunkach nią
określonych nie narusza praw osób trzecich.

§3
1. Licencjodawca udziela licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu określonego
w § 1.Licencja ta jest nieograniczona terytorialnie.
2. Licencjodawca udziela licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu na następujących polach
eksploatacji:
a) zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),
b) wprowadzani utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
c) wprowadzanie utworu do pamięci komputera udostępnianego na terenie biblioteki i
zezwalanie na dokonywanie zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego przez
korzystających w ramach dozwolonego użytku osobistego,
d) rozpowszechnianie utworu online ( niepotrzebne skreślić):
 udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń
 udostępnianie online wyłącznie studentom UMK
 udostępnianie online studentom uczelni regionu kujawsko-pomorskiego
 udostępnianie online w Internecie dla wszystkich z wyłączoną możliwością
sporządzenia kopii
 inne ograniczenie……………………………………………………………………...............
………….………………………………………………………………………………………….............
………….………………………………………………………………………………………….............
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§4
Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny.
§5
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na:
okres od……………………………….. do…………………..................
czas nieokreślony……………………………………………..................
2. Licencjodawca może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 2 miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W terminie 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia przedmiotowej umowy utwór, będący
przedmiotem umowy, zostanie przez Licencjobiorcę trwale usunięty ze zbiorów biblioteki cyfrowej.
§6
Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany
utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie
niniejszej licencji.
§7
Licencjobiorca przekazuje licencjodawcy kopie utworu w formie:
 drukowanej……………………...
 pliku elektronicznym……………
§8
Wszelkie zmiany i uzupełniania niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla Licencjobiorcy.
§ 11
Umowa niniejsza została sporządzona w formie pisemnej, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Po podpisaniu umowy przez Licencjodawcę, zostanie ona przesłana do Licencjobiorcy, który po
podpisaniu obu egzemplarzy jeden z nich odeśle Licencjodawcy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania.

PODPIS Licencjobiorcy

PODPIS Licencjodawcy

Załącznik:
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1 – należy wybrać właściwą opcję

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
2

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
„RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń (dalej: Uczelnia, ADO).
2. Pana/Pani dane uzyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane:
a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie umowy:
 W celach niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy;
b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes ADO:
 W celach tworzenia statystyk, opracowań, ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń.
3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania,
b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. Sprzeciw wobec przetwarzania,
d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego
administratora.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w
którym zostały zebrane.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom administracji publicznej, podmiotom,
z którymi UMK współpracuje przy organizacji konferencji.
7. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości,
o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
8. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w
sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw
prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym: UMK w
Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”, dostępny jest również kontakt
telefoniczny: 56 611 27 42.
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