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UMOWA O NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I PRAW ZALEŻNYCH 

 

 

zawarta dnia ……................ w Poznaniu pomiędzy: 
 

Komputronik Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37, kod pocztowy 

60-003, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270885, NIP: 972-

09-02-729, REGON: 634404229,posiadająca status dużego przedsiębiorcy, 

reprezentowana przez:   

………………………………………… 

…………………………………………  

zwaną dalej: „Przejmującym” lub  „Komputronik” 

 

a 

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
 

zwanym dalej „Przenoszącym” lub „Twórca” 

zwani są także łącznie „Stronami”, a osobno: „Stroną” 
o następującej treści: 

§ 1.  

 

1. Strony oświadczają, iż zawierając niniejszą Umowę działają na podstawie zaakceptowanego Regulaminu 

Konkursu „Zgrana Para” organizowanego przez Komputronik (dalej jako: Regulamin Konkursu”) oraz na 
podstawie oświadczeń złożonych w związku z rejestracją udziału w Konkursie, zawierających zobowiązanie 

Twórcy do nieodpłatnego przekazania na rzecz Komputronik autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do wskazanego tam Utworu.  

2. Przejście pełnych nieodpłatnych praw autorskich i praw pokrewnych następuje z chwilą podpisania niniejszej 
umowy przez Przenoszącego i obejmuje także prawo do utrwalania, rozpowszechniania oraz udostępniania 

wizerunku w zakresie wskazanym poniżej. 

3. Przenoszący, w tym przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej wyrażają zgodę na utrwalenie przez 
Komputronik lub na jego zlecenie, udostępnienie oraz rozpowszechnienie  wizerunku własnego lub wizerunku 

małoletniego w formie nagrań audiowizualnych, zdjęć oraz nagrań dźwiękowych w celu promowania marki 
Organizatora oraz produktów znajdujących się w jego asortymencie. „Wizerunek” to w szczególności twarz, 

sylwetka, postura, znamiona i inne szczególne cechy wyglądu (w tym garderoby), głos, zachowanie, czy 

charakterystyczny sposób poruszania się.  
4. Wizerunek będzie mógł być rozpowszechniany w następujących formach przekazu: na stronie internetowej 

Komputronik, jak i na prowadzonych przez niego profilach na portalu YouTube, w tym również pośrednio 
poprzez odsyłanie do tak opublikowanych filmów w dowolny sposób, w szczególności za pośrednictwem 

mediów społecznościowych. 
5. Wizerunek będzie mógł być rozpowszechniany po dokonaniu edycji, retuszu i innych zabiegów obróbki 

cyfrowej, zmian, w różnych konfiguracjach i tym podobnych modyfikacjach, dokonywanych według decyzji 

Komputronik, jednak wyłącznie tylko w sposób wykluczający znieważenie Przenoszącego. 
6. Wizerunek będzie mógł być rozpowszechniany bez żadnych ograniczeń terytorialnych. 

 
 

§ 2. 

 
1. Twórca oświadcza, iż Utwór nie jest w niczym i przez nikogo ograniczony, a w szczególności jest wolny od 

wad prawnych oraz stanowi oryginalną kreację. Twórca gwarantuje jednocześnie, iż w dniu przekazania 
Komputronik Utworu będą mu w pełni przysługiwać prawa autorskie do Utworu, w zakresie niezbędnym dla 

realizacji zasad Konkursu oraz postanowień zawartych w niniejszej Umowie. 

2. Z uwzględnieniem szczegółowych regulacji zawartych poniżej, przeniesienie praw na Przejmującego 
następuje nieodpłatnie, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia oraz bezwarunkowo i niezwłocznie. 

3. Z uwzględnieniem szczegółowych regulacji zawartych poniżej, z chwilą przeniesienia praw na Komputronik, 
ma on prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z utworu i rozporządzania utworem w kraju i za 
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granicą, w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, obejmujące: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym 
m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w 
tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

c) wprowadzanie do obrotu, 
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,    

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz 
jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video 

on demand, pay-per-view, catch-up, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL 
oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem 

jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów 

stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. 
GSM, UMTS, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych itp.), 

f) publiczne wykonanie, 
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych 

posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. 
komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub 

komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),   

h) wystawianie, 
i) wyświetlanie, 

j) użyczanie i/lub najem, 
k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez 

stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń 
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym 

Internetu) itp., 
l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy 

wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, 
DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,  

m) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, 

sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci 
komputerowych (w tym Internetu) itp. 

4. Komputronik ma prawo wprowadzania zmian w utworach i ich dowolnej modyfikacji według własnego 

uznania, korzystania z dowolnych fragmentów dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji 
wymienionych w niniejszej Umowie, komercyjnego i niekomercyjnego wykorzystywania całości lub 

dowolnych fragmentów dzieła. Twórca równocześnie zezwala na korzystanie z jego wizerunku i/lub głosu (w 
kontekście eksploatacji dzieła) w zakresie wynikającym z Umowy. 

5. Z chwilą przeniesienia praw do utworów Komputronik, ma prawo do nieograniczonego w czasie korzystania 

i rozporządzania z utworu, w kraju i za granicą, w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 
74 i 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do: 

a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie,  

b. wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu, w tym również, 
gdy do przeprowadzenia tych czynności niezbędne jest zwielokrotnienie utworu, 

c. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze,  

d. rozpowszechniania utworu, w tym użyczenia lub najmu utworu lub jego kopii,  
e. w wypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Komputronik, Strony zmienią 

umowę, dodając postanowienie na mocy którego Twórca zobowiąże się do przeniesienia na 
Komputronik prawa do tego pola eksploatacji za kwotę 1 (słownie: jeden) złoty 

6. Przenoszący przeniesie na Komputronik własność nośników, na których utrwali utwory. 

7. Wszelkie niewykorzystane materiały lub projekty przygotowane lub stworzone przez Twórcę, zarówno 
będące jak i niebędące przedmiotem autorskich praw majątkowych i praw zależnych, nie będą 

wykorzystywane przez Twórcę ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez zgody Komputronik, 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

8. Twórca oświadcza i gwarantuje, że: 
a. wszelkie utwory powstałe w wykonaniu lub w związku z wykonaniem umowy będą wolne od wad 

prawnych, a nośniki, na których je utrwalono nie będą posiadały wad fizycznych, 
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b. stworzy utwory powstałe w wykonaniu lub w związku z wykonaniem umowy przy użyciu materiałów 

własnych, 

c. prawa autorskie i zależne do utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem umowy 
nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich, 

d. twórcy utworów zezwolą na niewskazywanie swojego imienia i nazwiska przy korzystaniu z utworów. 
9. Twórca zobowiązuje się, iż w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających 

z umowy, w szczególności w wypadku nie przeniesienia na Komputronik praw autorskich i zależnych w 
zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie, Komputronik nie będzie odpowiadać za naruszenia przepisów 

dotyczących ochrony praw autorskich przy wykonywaniu przez Twórcę jakichkolwiek czynności objętych 

przedmiotem umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania z utworów przez Komputronik. W takim 
wypadku, jak i w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez Twórcę praw autorskich osób trzecich, Twórca 

zobowiązuje się do zwolnienia Komputronik wobec osób trzecich, zgłaszających jakiekolwiek roszczenia 
związane z naruszeniem ich dóbr osobistych lub praw autorskich nabytych lub przeniesionych przez Twórcę 

w związku z wykonaniem umowy. 

10. Twórca zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich oraz praw artysty, bez uprzedniego 
porozumienia z Komputronik i uzyskania zgody na piśmie pod rygorem nieważności. Twórca upoważnia 

Komputronik do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, w szczególności do: 
a. decydowania o sposobie oznaczenia dzieła nazwiskiem ewentualnie pseudonimem Twórcy, 

b. decydowania o nienaruszalności treści i formy dzieła, 
c. decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, 

d. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła. 

11. Twórca przenosi na Komputronik wszelkie autorskie prawa zależne do Utworu. 
12. Twórca niniejszym zrzeka się prawa do korzystania z pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, w odniesieniu do nadawania i innego wykorzystywania dzieł 
stworzonych na podstawie Umowy.   

 

    § 3.  

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż Twórca nie może przenosić całości lub części praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.  

2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo 
sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Komputronik. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 
4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

 

 

 
 

------------------------------     ---------------------------------- 
      Przejmujący       Przenoszący 


