UMOWA
Zawarta dnia ......... 2016 r. w Warszawie, pomiędzy Politechniką Warszawską. Biblioteką
Główną
– zwaną dalej "Licencjobiorcą", reprezentowaną przez:
dyr. Biblioteki Głównej:………………………………………………………………………
a
.....................................................................................................................................................
uprawnionym do dysponowania Utworem pt.:............................................................................
zwanym dalej Licencjodawcą, o następującej treści:
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy w odniesieniu do wymienionego Utworu
licencji: niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo / ograniczonej
czasowo na okres od ............... do ....................*, wyrażając zgodę na zamieszczenie
i udostępnianie Utworu w ramach Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej,
zwanej dalej BCPW,
2. W szczególności Licencjodawca wyraża zgodę na:
a. Wykonanie przez Licencjobiorcę cyfrowej wersji Utworu w wybranym
standardzie
b. Umieszczenie utworu w BCPW i udostępnianie go w Internecie,
c. Zwielokrotnienie utworu techniką cyfrową i optyczną w bazie BCPW dla
celów eksploatacyjnych.
3. Licencjodawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do dysponowania
Utworem w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, w szczególności nie
przeniósł na osoby trzecie (w tym wydawnictwa) autorskich praw majątkowych do
Utworu, ani nie udzielił licencji wyłącznej na korzystanie z Utworu, i zobowiązuje się
do uwolnienia Licencjobiorcy od ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z
realizacją Umowy.
4. Licencjodawca oświadcza, że jego utwór jest całkowicie oryginalny i nie zawiera
żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłoby spowodować odpowiedzialność
Licencjobiorcy, i zobowiązuje się do uwolnienia Licencjobiorcy od ewentualnych
takich roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie.
5. Licencjodawca oświadcza, że zrzeka się w całości wynagrodzenia za udostępnione
niniejszą Licencją dzieło.
6. W wypadku udzielenia licencji na okres do odwołania Licencjobiorca jest
zobowiązany do usunięcia Utworu z BCPW w dziesięć dni roboczych po otrzymaniu
pisemnego wezwania Licencjodawcy.
7. Wygaśnięcie licencji nie narusza praw Licencjobiorcy do dalszego archiwizowania
Utworu w postaci materiału cyfrowego.

8. Licencjobiorca zobowiązuje się wykorzystać utwór tylko w celach archiwizacyjnych
i bibliotecznych oraz udostępniać go nieodpłatnie w sieci komputerowej do celów
niekomercyjnych.
9. Licencjobiorca zobowiązuje się wraz z Utworem zamieścić informację o podmiotach
autorskich praw majątkowych i osobistych do Utworu oraz zakaz wykorzystywania
Utworu w celach komercyjnych.

____________________________
Licencjodawca

__________________________
Licencjobiorca

* niepotrzebne skreślić, dla licencji czasowych podać czas trwania licencji.

