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Umowa licencyjna niewyłączna
na korzystanie z autorskich praw majątkowych
zawarta w Rzeszowie, w dniu ……………………………………………………………. pomiędzy:
twórcą…………………………………………………………………………………………………………… PESEL……………………………………………..
zamieszkałym ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
zwanym dalej Licencjodawcą a
Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 16 zwanym dalej Licencjobiorcą
reprezentowanym przez dr Bożenę Jaskowską Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BUR) działającej
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR).
§1
Przedmiotem umowy jest Utwór:
•

tytuł:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
rodzaj publikacji:………………………………………………………………………………………………………………………………………...
miejsce i rok wydania: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
którego twórcą jest …………………………………………………………………………………………………………………………………….
§2

Licencjodawca oświadcza że:
o w zakresie objętym niniejszą umową przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu,
o utwór został opracowany z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich i nie narusza praw osób
trzecich,
o korzystanie z utworu przez Licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich.
§3
1. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworu określonego
w §1, na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania, przechowywania i archiwizowania utworu w formie elektronicznej w zasobach
cyfrowych BUR
b) rozpowszechniania utworu on-line w zasobach cyfrowych BUR wchodzących w skład Podkarpackiej
Biblioteki Cyfrowej (PBC) (należy wybrać jeden z poniższych sposobów rozpowszechniania, pozostałe trzy
należy przekreślić):
1)
przez udostępnianie w Internecie dla wszystkich użytkowników końcowych bez ograniczeń
2)

przez udostępnienie w Internecie dla wszystkich użytkowników końcowych z wyłączoną
możliwością sporządzania kopii, drukowania oraz zablokowaną możliwością zgrywania na
dysk przez użytkownika końcowego

3)

przez udostępnianie dla wszystkich użytkowników końcowych wyłącznie z komputerów
należących do Uczelnianej Sieci Komputerowej UR bez ograniczeń

4)

przez udostępnianie dla wszystkich użytkowników końcowych wyłącznie z komputerów
należących do Uczelnianej Sieci Komputerowej z wyłączoną możliwością sporządzania kopii,
drukowania oraz zablokowaną możliwością zgrywania na dysk przez użytkownika końcowego

1

(„Licencja”)
2. Udzielenie Licencji, o której mowa w ust. 1 jest nieodpłatne.
3. Udzielona Licencja, o której mowa w ust. 1, jest licencją niewyłączną, zostaje udzielona na czas nieoznaczony
oraz na terytorium całego świata.
4. Licencjodawca jest upoważniony do udzielania sublicencji użytkownikom końcowym - do korzystania z
autorskich praw majątkowych do Utworu, o którym mowa w § 1 wyłącznie do użytku osobistego, w zakresie
odpowiadającym udzielonej Licencji.
5. Strony oświadczają, iż mają świadomość co do zakresu ryzyka wiążącego się z udostępnieniem Utworu w
Internecie lub w sieci, w związku z czym Licencjodawca zrzeka się wobec Licencjobiorcy roszczeń powstałych,
bądź mogących powstać w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika końcowego zakresu upoważnienia
do korzystania z Utworu udzielonego mu przez Licencjobiorcę (sublicencji). W celu uniknięcia wątpliwości
strony ustalają, iż Licencjobiorca jest zobowiązany do stosowania standardowych zabezpieczeń przed
wykorzystaniem Utworu w sposób nieuprawniony.
§4
W zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej Licencji Licencjodawca wyraża zgodę na
zmianę przez Licencjobiorcę formatu w jakim pierwotnie zapisany został Utwór, bez zmiany jego treści.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Licencjodawcy
i Licencjobiorcy.
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