Umowa licencyjna niewyłączna
Zawarta w dniu …................................................... pomiędzy:
Gdańskim Uniwersytetem Medycznym jako Licencjobiorcą, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora
Biblioteki Głównej GUMed – mgr inż. Annę Grygorowicz,
a
twórcą (imię i nazwisko) ....................................................................................................................................
……………………………………………...............................................................................................................................
dokładny adres zamieszkania ……………………...………………….................................................................................
miejsce zatrudnienia ...........................................................................................................................................
e-mail ……………………………………….........................................................................................................................
zwanym dalej Licencjodawcą.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
(autor, tytuł, miejsce i data wydania) .………………..…………………………………………………………………….……………………
……...……………..…………………………………………………………………………………................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
§2
1. Licencjodawca oświadcza, że niniejsze dzieło nie narusza praw osób trzecich. Utwór został przygotowany
z poszanowaniem praw autorskich innych twórców.
2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie objętym niniejszą
umową. Korzystanie z dzieła przez Licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich.
§3
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z utworu określonego w § 1.
2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zgody na utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła określonego w § 1
poprzez wprowadzenie go do pamięci ogólnie dostępnego komputera na terenie Biblioteki Głównej
GUMed.
3. Licencjodawca udziela / nie udziela* Licencjobiorcy zgody na rozpowszechnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (online).
§4
Licencja ma charakter bezpłatny.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Licencjodawca może umowę wypowiedzieć z zachowaniem terminu wypowiedzenia 2 miesiące.
§6
Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany utwór, bez
zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji.
________________________________________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić

§7
Licencjodawca przekazuje Licencjobiorcy kopie utworu w formie pliku elektronicznego.
§8
Licencjobiorca, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926
z późn. zm.), informuje, że dane osobowe Licencjodawcy będą przetwarzane przez Gdański Uniwersytet
Medyczny z siedzibą: 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, w celu i zakresie realizacji niniejszej
umowy, na co Licencjodawca niniejszym wyraża zgodę. Licencjodawca ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
Licencjobiorcy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Licencjodawca.
Licencjobiorca

.....................................................
p.o. Dyrektor Biblioteki Głównej GUMed
mgr inż. Anna Grygorowicz

Licencjodawca

............................................
Twórca pracy

