Umowa licencyjna z Autorem
Licencjonodawca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, ma pełną zdolność do czynności
prawnych, zapoznał się z warunkami poniższej umowy oraz wyraża zgodę na wszystkie
poniższe warunki oraz zapoznał się z Regulaminem korzystania z Serwisu TextBookers.com
prowadzonego przez firmę TextBookers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy
Cyfrowa 6, Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000620566 NIP: 8513196001, REGON:
364561630,
Reprezentowaną przez: Macieja Matysika - Prezesa Zarządu
zwanego Licencjonobiorcą.
§1
Niniejsza umowa dotyczy udzielenia licencji na korzystanie z praw autorskich do Tekstu o
tematyce wskazanej przez Licencjonobiorcę, zapisanej w formie cyfrowej i przesłanej przez
Licencjonodawcę w związku z niniejszą umową na przestrzeń dyskową zarządzana przez
Licencjonobiorcę w ramach Serwisu.
§2
Na potrzeby niniejszej umowy nadaje się poniższym wyrażeniom następujące znaczenie
a) Licencjonobiorca – firma TextBookers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy
Cyfrowa 6,
b) Licencjonodawca – Użytkownik Serwisu posiadający Indywidualne Konto Użytkownika
oraz udzielający Licencjonobiorcy odpłatnej licencji na korzystanie z utworu w postaci
Tekstu.
§3
Licencjonodawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Tekstu będącego
przedmiotem niniejszej umowy, prawa te nie są obciążone na rzecz osób trzecich i może on
nimi swobodnie rozporządzać. Ponadto Licencjonodawca oświadcza, że prawa te nie są
sporne i osoby trzecie nie zgłaszają do Tekstu żadnych roszczeń. Licencjonodawca
zobowiązuje się niezwłocznie informować Licencjonobiorcę o wszelkich roszczeniach osób
trzecich związanych z prawami autorskimi do Tekstu.

§4
1. Licencjonodawca udziela Licencjonobiorcy niewyłącznej oraz przenoszalnej licencji
na korzystanie z Tekstu na następujących polach eksploatacji:
•

utrwalania i zwielokrotniania Tekstu techniką magnetyczną lub cyfrową,

•

odpłatnego i nieodpłatnego wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu Tekstu lub jej
egzemplarzy (sublicencje),

•

w zakresie innego rozpowszechniania utworu publiczne publiczne udostępnianie
Tekstu lub jej fragmentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu.

2. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
3. Zakres terytorialny licencji jest nieograniczony.
4. Od wyłącznej decyzji Licencjonobiorcy zależy udostępnienie Tekstu w Serwisie oraz
udzielanie sublicencji.
5. Licencjonodawca zobowiązuje się nie udzielać osobom trzecim zarówno licencji
wyłącznej jak i niewyłącznej na korzystanie z Tekstu pod karą umowną wynoszącą
10-krotność wartości danego Tekstu.
6. Licencjonodawca w przypadku zamiaru cofnięcia licencji na użytkowanie tekstu
zobowiązany zapłacić jest Licencjonobiorcy karę umowną w wysokości 30 krotności
wartości danego Tekstu ustalonej przez Strony.
§5
1. Licencjonobiorca określa, jakimi Tekstami jest zainteresowany poprzez panel
realizacji zleceń dostępny w Serwisie.
2. Wynagrodzenie za udzieloną licencję obliczane jest każdorazowo przed dodaniem
Tekstu do Serwisu i naliczane jednorazowo w formie Punktów Użytkownika
przypisywanych do Indywidualnego Konta Użytkownika. Licencjonodawca ma wgląd
do dotychczas naliczonego Wynagrodzenia poprzez Indywidualne Konto
Użytkownika dostępne w Serwisie.
3. Wynagrodzenie to jest przypisywane do Indywidualnego Konta Użytkownika w
momencie akceptacji Tekstu przez Klienta.

4. W przypadku uzasadnionego odrzucenia Tekstu przez moderatora bądź Klienta
wynagrodzenie Użytkownika nie jest naliczane i zachowuje on pełnię praw do Tekstu.
5. W przypadku, gdy Klient wniesie uzasadniony wniosek o poprawę Tekstu, to
Licencjonodawca ma obowiązek dany Tekst poprawić w terminie 36 godzin od daty
zgłoszenia. W przypadku braku poprawy Tekstu jest on automatycznie odrzucany a
wynagrodzenie nie jest wypłacane.
6. W przypadku podjęcia się przez Licencjonodawcę zlecenia indywidualnego ma on
obowiązek je wykonać. Brak realizacji zlecenia w podanym terminie skutkować
będzie nałożeniem kary wynoszącej 50% punktów za dotychczasowo napisane teksty
w ramach danego zlecenia a także naliczeniem punktów karnych. Naliczona zostanie
również kara w wysokości 15% wartości nienapisanych tekstów i odjęta ona zostanie
ze stanu punktowego Indywidualnego Konta Użytkownika Licencjonodawcy.
§6
1. Licencjonodawca może zgłosić za pośrednictwem Serwisu roszczenie o wypłatę
należnego mu i ustalonego wynagrodzenia, przypisanego do jego Indywidualnego
Konta Użytkownika. Jednocześnie minimalny próg do wypłaty wynosi 100 punktów.
2. Aktualnie przypisane wynagrodzenie jest przekazywane na rachunek bankowy
wskazany przez Licencjonodawcę w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia wypłaty.
3. Wypłacana kwota pomniejszana jest o koszty przelewu a w przypadku gdy
Zleceniodawca jest osobą fizyczną o należne zaliczki na podatek dochodowy.
4. Za dzień wykonania zobowiązania przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Licencjonobiorcy.

§7
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie wpływa na ważność udzielonych przed
wypowiedzeniem oraz w okresie wypowiedzenia sublicencji.
§8
Licencjonobiorca może odstąpić od niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli osoby trzecie zgłoszą uzasadnione roszczenia do praw autorskich do
Tekstu.

§9
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności
pozostałych postanowień.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu korzystania z Serwisu oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawa
pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

