Licencja Royalty–Free (RF)
I. DEFINICJE TERMINÓW
1. Przedmiot licencji – fotografia lub zbiór fotografii udostępnionych w postaci
elektronicznej poprzez Internet lub na płycie CD.
2. Licencjodawca - firma Foto Decorum Marek Zadroga, właściciel strony internetowej fotodecorum.pl, na której prezentowane są fotografie będące Przedmiotem
licencji.
3. Licencjobiorca - podmiot nabywający licencję na wykorzystanie Przedmiotu licencji.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższe postanowienia umowy licencyjnej są umową prawną sporządzoną pomiędzy Licencjobiorcą i Licencjodawcą. Jeżeli nie zgadzasz się z warunkami poniższej
umowy nie nabywasz prawa do korzystania z jakichkolwiek fotografii poza przeglądaniem ich w banku zdjęć na stronie internetowej www.fotodecorum.pl.
2. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem wszystkich fotografii umieszczonych w
banku zdjęć na stronie internetowej www.fotodecorum.pl i jest uprawniony do
udzielenia licencji na korzystanie z Przedmiotu licencji w zakresie określonym
umową.
3. Wszystkie fotografie umieszczone w banku zdjęć na stronie internetowej
www.fotodecorum.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (tekst jednolity: Dz. U.
2000 r. Nr 80 poz. 904).
III. ZAKRES LICENCJI
1. W chwili uiszczenia opłaty licencyjnej (po potwierdzeniu wpłaty na koncie Licencjodawcy), Licencjobiorca nabywa bezterminową, nieograniczoną terytorialnie,
niewyłączną i niezbywalną licencję na korzystanie z Przedmiotu licencji. Faktura
zakupu określa szczegółowo, na jakie fotografie (Przedmiot licencji) licencja została udzielona.
2. Prawa do korzystania z zakupionego Przedmiotu licencji nie podlegają przenoszeniu i przyznawane są tylko i wyłącznie podmiotowi (Licencjobiorcy) widniejącemu
na fakturze. Licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencja) na zakupione fotografie. Zabronione jest sprzedawanie, oddawanie w użytkowanie, wypożyczanie lub jakiekolwiek inne nieautoryzowane rozpowszechnianie fotografii.
3. Licencjobiorca może wykorzystywać zakupione fotografie wyłącznie jako element
skończonego projektu wizualnego komercyjnego lub niekomercyjnego na potrzeby
produkcji własnych oraz zleconych przez klienta w celach wydawniczych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i w innych dozwolonych formach. Klient
Licencjobiorcy nabywa wyłącznie prawa do publikacji fotografii w formie skończonego projektu.
4. Pracownicy i kontrahenci Licencjobiorcy mogą korzystać z fotografii, ale jedynie w
zakresie koniecznym do stworzenia projektu końcowego Licencjobiorcy. Pracownicy i kontrahenci są zobowiązani do przestrzegania postanowień warunków niniejszej umowy. Licencjobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie fo-

tografii przez pracowników/kontrahentów oraz inne osoby trzecie mające dostęp
do pobranych fotografii.
5. Licencjodawca nie daje gwarancji odnośnie wykorzystania nazw, budynków, znaków firmowych lub praw do własności intelektualnej i przemysłowej przedstawionych na fotografii. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na fotografiach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności, spoczywa na Licencjobiorcy.
6. Licencjobiorca zobowiązuje się do należytego przechowywania zakupionych fotografii w sposób uniemożliwiający: pobranie fotografii (surowego pliku) bezpośrednio ze strony internetowej lub z udostępnionego publicznie serwera lub poprzez
programy do sieciowej wymiany plików (peer-to-peer). Licencjodawca dopuszcza
możliwość archiwizacji fotografii w tym na nośnikach CD lub DVD lub innych nośnikach z uwzględnieniem powyższej klauzuli.
7. W ramach udzielonej licencji:
zezwala się na użycie Przedmiotu licencji jako elementu graficznego do
następujących celów:
• publikacji drukowanych do 100 tys. kopii – reklama prasowa, czasopisma i
gazety, książki (okładka oraz wnętrze), broszury, ulotki, katalogi, teczki
ofertowe, wizytówki, raporty, papiery firmowy, koperty, opakowania, okładki lub nadruki na płytach CD/DVD. Jeśli jednorazowy nakład przekroczy 100
tys. egz. Licencjobiorca musi nabyć licencję rozszerzoną,
• wydruki wielkoformatowe, widokówki, kartki pocztowe i okolicznościowe,
plakaty i kalendarze do 100 tys. kopii nie przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Jeśli jednorazowy nakład przekroczy 100 tys. egz. Licencjobiorca musi nabyć licencję rozszerzoną,
• publikacji elektronicznych - stron www (własnych lub wykonywanych na
zlecenie dla klienta), prezentacji multimedialnych, elektronicznych bannerów reklamowych,
• tworzenia projektów materiałów promocyjno-reklamowych tj. tablice i bannery reklamowe służące do ekspozycji na targach.
nie zezwala się na użycie Przedmiotu licencji do poniższych zastosowań:
• materiały elektroniczne do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej:
szablony witryn internetowych, komercyjne szablony dokumentów, kartki
elektroniczne (e-kartki), tapety i wygaszacze ekranu komputera lub urządzeń przenośnych (telefony komórkowe (GSM), palmtopy (PDA)), programy
komputerowe/gry wideo,
• druk na rzeczach do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej oraz występujących również jako dodatek marketingowy płatny lub bezpłatny do
prasy, czasopism oraz innych wydawnictw i produktów: kubki, podkładki
pod mysz, odzież/tekstylia, gry, zabawki, widokówki i kartki pocztowe, plakaty, kalendarze, gadżety reklamowe,
• wydruki wielkoformatowe fotografii do dalszej odsprzedaży detalicznej lub
hurtowej,
• nie zezwala się na wykorzystanie zdjęcia w znaku firmowym (logo) lub znaku towarowym (marka) określonego produktu lub usługi,
• zabrania się wykorzystania Przedmiotu licencji w materiałach i sytuacjach:
naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, ośmieszających,
niegodnych, skandalizujących, kompromitujących, zniesławiających, propa-

gujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, faszyzm, nazizm, narkotyki,
zawierających treści pornograficzne, wzywających do nienawiści rasowej,
etnicznej, wyznaniowej, obrażających uczucia religijne i innych sprzecznych
z dobrymi obyczajami.
8. Licencjobiorca zobowiązuje się umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie reprodukowanej fotografii oznaczenia praw autorskich w następującej formie: "fotodecorum.pl". Zobowiązanie to nie dotyczy publikacji, w których zwyczajowo nie
umieszcza się takiego podpisu (np. strony internetowe, prezentacje multimedialne, itp.). Licencjodawca zastrzega sobie prawo cofnięcia licencji w przypadku braku lub niewłaściwego oznaczenia praw autorskich.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Korzystanie z Przedmiotu licencji niezgodnie z treścią umowy może spowodować
odpowiedzialność cywilną i karną wobec Licencjodawcy oraz osób trzecich na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku stwierdzenia korzystania z Przedmiotu licencji niezgodnie z jej postanowieniami, Licencjodawca może rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji Licencjobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego
zniszczenia i usunięcia z pamięci komputera wszelkich posiadanych kopii fotografii
oraz/lub do natychmiastowego zwrotu płyty CD, na której utrwalony jest Przedmiot licencji.
3. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień i warunków udzielenia licencji.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wykorzystania Przedmiotu
licencji wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą licencją zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej licencji jest sąd miejsca siedziby Licencjodawcy.
6. Powyższa licencja może ulegać pewnym modyfikacjom dostosowującym ją do warunków prawnych i zmiany te będą dokonywane bez wcześniejszej zapowiedzi. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją powyższej licencji.

Licencja Rozszerzona Royalty–Free (RF)
I. DEFINICJE TERMINÓW
1. Przedmiot licencji – fotografia lub zbiór fotografii udostępnionych w postaci
elektronicznej poprzez Internet lub na płycie CD
2. Licencjodawca - firma Foto Decorum Marek Zadroga, właściciel strony internetowej fotodecorum.pl, na której prezentowane są fotografie będące Przedmiotem
licencji
3. Licencjobiorca - podmiot nabywający licencję na wykorzystanie Przedmiotu licencji.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższe postanowienia umowy licencyjnej są umową prawną sporządzoną pomiędzy Licencjobiorcą i Licencjodawcą. Jeżeli nie zgadzasz się z warunkami poniższej
umowy nie nabywasz prawa do korzystania z jakichkolwiek fotografii poza przeglądaniem ich w banku zdjęć na stronie internetowej www.fotodecorum.pl.
2. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem wszystkich fotografii umieszczonych w
banku zdjęć na stronie internetowej www.fotodecorum.pl i jest uprawniony do
udzielenia licencji na korzystanie z Przedmiotu licencji w zakresie określonym
umową.
3. Wszystkie fotografie umieszczone w banku zdjęć na stronie internetowej
www.fotodecorum.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (tekst jednolity: Dz. U.
2000 r. Nr 80 poz. 904).
III. ZAKRES LICENCJI
1. W chwili uiszczenia opłaty licencyjnej (po potwierdzeniu wpłaty na koncie Licencjodawcy), Licencjobiorca nabywa bezterminową, nieograniczoną terytorialnie,
niewyłączną i niezbywalną licencję na korzystanie z Przedmiotu licencji. Faktura
zakupu określa szczegółowo, na jakie fotografie (Przedmiot licencji) licencja została udzielona.
2. Prawa do korzystania z zakupionego Przedmiotu licencji nie podlegają przenoszeniu i przyznawane są tylko i wyłącznie podmiotowi (Licencjobiorcy) widniejącemu
na fakturze. Licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencja) na zakupione fotografie. Zabronione jest sprzedawanie, oddawanie w użytkowanie, wypożyczanie lub jakiekolwiek inne nieautoryzowane rozpowszechnianie fotografii.
3. Licencjobiorca może wykorzystywać zakupione fotografie wyłącznie jako element
skończonego projektu wizualnego komercyjnego lub niekomercyjnego na potrzeby
produkcji własnych oraz zleconych przez klienta w celach wydawniczych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i w innych dozwolonych formach. Klient
Licencjobiorcy nabywa wyłącznie prawa do publikacji fotografii w formie skończonego projektu.
4. Pracownicy i kontrahenci Licencjobiorcy mogą korzystać z fotografii, ale jedynie w
zakresie koniecznym do stworzenia projektu końcowego Licencjobiorcy. Pracownicy i kontrahenci są zobowiązani do przestrzegania postanowień warunków niniejszej umowy. Licencjobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie fo-

tografii przez pracowników/kontrahentów oraz inne osoby trzecie mające dostęp
do pobranych fotografii.
5. Licencjodawca nie daje gwarancji odnośnie wykorzystania nazw, budynków, znaków firmowych lub praw do własności intelektualnej i przemysłowej przedstawionych na fotogarfii. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na fotografiach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności, spoczywa na Licencjobiorcy.
6. Licencjobiorca zobowiązuje się do należytego przechowywania zakupionych fotografii w sposób uniemożliwiający: pobranie fotografii (surowego pliku) bezpośrednio ze strony internetowej lub z udostępnionego publicznie serwera lub poprzez
programy do sieciowej wymiany plików (peer-to-peer). Licencjodawca dopuszcza
możliwość archiwizacji fotografii w tym na nośnikach CD lub DVD lub innych nośnikach z uwzględnieniem powyższej klauzuli.
7. W ramach udzielonej licencji:
zezwala się na użycie Przedmiotu licencji jako elementu graficznego do
następujących celów:
• publikacji drukowanych (bez ograniczeń ilości kopii) – reklama prasowa,
czasopisma i gazety, książki (okładka oraz wnętrze), broszury, ulotki, katalogi, teczki ofertowe, wizytówki, raporty, papiery firmowy, koperty, opakowania, okładki lub nadruki na płytach CD/DVD,
• wydruki wielkoformatowe fotografii do dalszej odsprzedaży detalicznej lub
hurtowej,
• druk na rzeczach do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej oraz występujących również jako dodatek marketingowy płatny lub bezpłatny do
prasy, czasopism oraz innych wydawnictw i produktów: kubki, podkładki
pod mysz, odzież/tekstylia, gry, zabawki, widokówki i kartki pocztowe, plakaty, kalendarze, gadżety reklamowe,
• publikacji elektronicznych - stron www (własnych lub wykonywanych na
zlecenie dla klienta), prezentacji multimedialnych, elektronicznych bannerów reklamowych,
• materiały elektroniczne do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej:
szablony witryn internetowych, komercyjne szablony dokumentów, kartki
elektroniczne (e-kartki), tapety i wygaszacze ekranu komputera lub urządzeń przenośnych (telefony komórkowe (GSM), palmtopy (PDA)), programy
komputerowe/gry wideo,
• tworzenia projektów materiałów promocyjno-reklamowych tj. tablice i bannery reklamowe służące do ekspozycji na targach,
nie zezwala się na użycie Przedmiotu licencji do poniższych zastosowań:
• nie zezwala się na wykorzystanie zdjęcia w znaku firmowym (logo) lub znaku towarowym (marka) określonego produktu lub usługi,
• zabrania się wykorzystania Przedmiotu licencji w materiałach i sytuacjach:
naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, ośmieszających,
niegodnych, skandalizujących, kompromitujących, zniesławiających, propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, faszyzm, nazizm, narkotyki,
zawierających treści pornograficzne, wzywających do nienawiści rasowej,
etnicznej, wyznaniowej, obrażających uczucia religijne i innych sprzecznych
z dobrymi obyczajami.

8. Licencjobiorca zobowiązuje się umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie reprodukowanej fotografii oznaczenia praw autorskich w następującej formie: "fotodecorum.pl". Zobowiązanie to nie dotyczy publikacji, w których zwyczajowo nie
umieszcza się takiego podpisu (np. strony internetowe, prezentacje multimedialne, itp.). Licencjodawca zastrzega sobie prawo cofnięcia licencji w przypadku braku lub niewłaściwego oznaczenia praw autorskich.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Korzystanie z Przedmiotu licencji niezgodnie z treścią umowy może spowodować
odpowiedzialność cywilną i karną wobec Licencjodawcy oraz osób trzecich na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku stwierdzenia korzystania z Przedmiotu licencji niezgodnie z jej postanowieniami, Licencjodawca może rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji Licencjobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego
zniszczenia i usunięcia z pamięci komputera wszelkich posiadanych kopii fotografii
oraz/lub do natychmiastowego zwrotu płyty CD, na której utrwalony jest Przedmiot licencji.
3. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień warunków udzielenia licencji.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wykorzystania Przedmiotu
licencji wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą licencją zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej licencji jest sąd miejsca siedziby Licencjodawcy.
6. Powyższa licencja może ulegać pewnym modyfikacjom dostosowującym ją do warunków prawnych i zmiany te będą dokonywane bez wcześniejszej zapowiedzi. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją powyższej licencji.

