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WARUNKI LICENCJI 
NA KORZYSTANIE Z UTWORU 

 

Licencjodawca: SMOVE sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie 44-190, ul. Przemysłowa 14, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000522906, 
NIP: 9691611069, REGON: 243670330 
 

Licencjobiorca: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą; spółki prawa handlowego; które na 
podstawie umowy użyczenia, kupna-sprzedaży, dzierżawy, najmu uzyskały 
legalny dostęp do udostępnionych przez Licencjodawcę materiałów 
graficznych lub/i dźwiękowych 

 

zwanych w dalszej części "Stronami" 

Niniejsza umowa stanowi: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na 
korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi do dostarczanych przez 
Licencjodawcę materiałów graficznych i dźwiękowych, będących utworem w rozumieniu ustawy z 
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, zwanego dalej „Utworem”. 

2. Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcę, że wszelkie majątkowe prawa autorskie do materiałów, o 
których mowa w § 1 ust. 1, należą do Licencjodawcy. 

3. Licencjodawca oświadcza, że udzielenie Licencji nie narusza praw osób trzecich i nie wymaga ich 
zgody co do całości lub jakiejkolwiek części materiału.  

4. W przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich, dotyczących praw autorskich do całości lub części 
materiału, odpowiedzialność prawną ponosić będzie Licencjodawca, a Licencjobiorca będzie 
zwolniony od odpowiedzialności. 

§ 2 

1. Licencjodawca udziela licencjobiorcy pełnej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie i 
rozporządzanie przekazanym przez Licencjodawcę Utworem na poszczególnych polach eksploatacji. 
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§ 3 

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji na korzystanie z Utworu na następujących polach 
eksploatacji: 

a. przechowywanie, przeglądanie, wyświetlanie, odtwarzanie przekazanych przez 
Licencjodawcę utworów w ramach ich stosowania na własny użytek, 

b. wprowadzenie dostarczonego przez Licencjobiorcę utworu do pamięci komputera, a także do 
pamięci komputerów zapasowych w przypadku ich konfiguracji lub w przypadku awarii 
komputera podstawowego, 

2. Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy w szczególności do: 

a. odsprzedawania, odstępowania, rozpowszechniania całości lub części dostarczonego przez 
Licencjodawcę Utworu lub udzielania dalszej licencji (sublicencji), 

b. dzierżawy, użyczenia lub najmu 

c. powielania w jakikolwiek sposób, przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki, z wyjątkiem 
sporządzania kopii bezpieczeństwa i przechowywania tych kopii na komputerach zapasowych 
i nośnikach magnetycznych, cyfrowych lub innych. 

d. tworzenia (opracowań) grafiki i materiałów dźwiękowych, będących pochodną utworu 

e. powielania Utworu w jakikolwiek sposób przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki, z 
wyjątkiem sporządzania kopii bezpieczeństwa i przechowywania tych kopii na komputerach 
zapasowych i nośnikach magnetycznych, cyfrowych lub innych. 

3. Niniejsza Licencja: 

a. jest udzielana na czas nieokreślony, 

b. jest nieograniczona co do terytorium, 

c. ma charakter niewyłączny, 

d. ma charakter nieodpłatny, 

e. nie uprawnia do udzielania sublicencji, 

f. ma charakter nieprzenaszalny. 

§ 4 

1. Kopiowanie Utworu jest dozwolone w zakresie wskazanym w Licencji.  

§ 5 

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem 
z Utworu, jego awariami, błędami, w tym również za ewentualną utratę informacji, danych lub 
szkodę, stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania Utworu.  
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§ 6 

1. W wypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków zawartych w niniejszej Licencji, Licencjodawcy 
przysługuje prawo do cofnięcia Licencji ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim jednokrotnym 
i bezskutecznym wezwaniu Licencjobiorcy do zaniechania naruszeń 

2. W wypadku cofnięcia Licencji, Licencjobiorca jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Utworu 
oraz niezwłocznego zniszczenia wszystkich jego kopii. 

3. Wszelkie prawa przekraczające zakres udzielonej Licencjobiorcy Licencji są chronione. 

4. Naruszenie warunków Licencji upoważnia Licencjodawcę do dochodzenia swych praw zgodnie z 
prawem autorskim, cywilnym lub karnym. 

§ 7 

1. Licencja zostaje udzielona z chwilą wejścia Utworu w legalne, zgodne z warunkami niniejszej umowy, 
posiadanie przez Licencjobiorcę. 

§ 8 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia niniejszej umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, 
pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych 
postanowień Strony nie zawarłyby niniejszej umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie 
niniejszej umowy w sposób określony w poniższym ust. 2. 

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się lub stanie się nieważne 
albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia niniejszej 
umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które 
uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

§ 9 

1. Nieważność lub bezskuteczność postanowień niniejszej umowy nie stanowi o nieważności lub 
bezskuteczności całości umowy bądź pozostałych jej postanowień, z zastrzeżeniem postanowień art. 
58 § 3 KC. 

2. W razie stwierdzenia nieważności lub bezskuteczności jednego lub większej liczby postanowień 
niniejszej umowy, strony niezwłocznie podejmą i będą prowadzić w dobrej wierze rokowania co do 
zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia postanowieniem ważnym i skutecznym. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w wypadku, gdy 
postanowienie niniejszej umowy stanie się nieważne lub bezskuteczne w wyniku zmiany prawa. 
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§ 10 

1. Jeżeli wywiązanie się z niniejszej umowy lub jakichkolwiek zobowiązań stanie się utrudnione lub 
ograniczone przez siły wyższe, działania rządu, władz publicznych czy agencji rządowych, pożary, 
powodzie, wybuchy i inne katastrofy, wojnę, inwazję, rozruchy społeczne lub inną przemoc oraz 
jakiekolwiek inne działania lub warunki, które są poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, Strona, której 
to dotyczy zawiadamiając bezzwłocznie drugą Stronę, będzie zwolniona z wywiązania się z Umowy 
proporcjonalnie do stopnia ograniczenia; pod warunkiem jednak, że Strona dołoży wszelkich starań, 
aby uniknąć, usunąć i ograniczyć przyczyny niewywiązywania się oraz będzie kontynuować 
wywiązywanie się z Umowy natychmiast po usunięciu tych przyczyn. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem zakupu. 

4. Wszelkie spory między przedsiębiorcami, mogące wyniknąć z niniejszej umowy, poddane zostaną pod 
właściwość miejscową sądu właściwego dla licencjodawcy. 


