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UMOWA O WSPÓŁPRACY
Zawarta w dniu ......................................................................... w Białymstoku pomiędzy:
Agencją Dziennikarską WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 13B lok. 22, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), reprezentowaną przez Barbarę Sojko, zwaną dalej Agencją
WSCHÓD
a
imię i nazwisko ..........................................................................................................................................................................................................
zamieszkałym ...........................................................................................................................................................................................................,
zwanym dalej Autorem,
została zawarta umowa, zwana dalej Umową, następującej treści.
§1
1. Przedmiotem działania Agencji WSCHÓD jest nabywanie od fotografów licencji na zdjęcia oraz udzialanie dalszej sublicencji do publikacji tych
zdjęć.
2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Agencji WSCHÓD przez Autora licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo do
zdjęć dostarczonych przez Autora w celu udzielenia przez Agencję WSCHÓD dalszej sublicencji do publikacji zdjęć, na wymienionych w umowie
polach eksploatacji.
§2
1. Autor oświadcza, że posiada prawa autorskie umożliwiające zawarcie przedmiotowej Umowy oraz, że nieznane są mu okoliczności, wobec
których wykonywanie niniejszej umowy powodowałoby naruszenie praw osób trzecich. Prawa autorskie nie są obciążone prawami osób trzecich.
2. Autor zdjęć przenosi na Agencję WSCHÓD prawa autorskie majątkowe do wydawania i rozpowszechniania materiału zdjęciowego w kraju i za
granicą we wszystkich środkach przekazu.
3. Agencja WSCHÓD na podstawie niniejszej Umowy nabywa prawo do udzielania dalszych sublicencji osobom trzecim.
4. Autor będzie przekazywał Agencji WSCHÓD zdjęcia za pośrednictwem łączy komputerowych, nośników cyfrowych oraz – w przypadku zdjęć
archiwalnych – pozytywy i diapozytywy.
§3
1. Agencja WSCHÓD nabywa prawo do używania zdjęć Autora w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na następujących
polach eklpoatacji:
- zwielokrotnienie,
- wielokrotne wprowadzanie do obrotu w prasie, książkach, albumach, internecie bez ograniczeń co do nakładu, czasu i terytorium,
- wprowadzanie do pamięci komputera,
- dokonywanie niezbędnych przeróbek i opracowań,
- przechowywanie w formie stałej i elektronicznej,
- oferowanie i prezentacja we wszystkich formach.
2. Agencja WSCHÓD może, bez odrębnego wynagrodzenia, wykorzystywać utwory Autora do ich oferowania oraz reklamowania Agencji
WSCHÓD.
3. Zdjęcia Autora będą mogły być publikowane w celach ilustracyjnych. Udzielenie licencji do użycia zdjęcia do celów reklamowych będzie
możliwe po dodatkowym uzgodnieniu warunków z Autorem.
§4
1. Autor zapewnia, że prawa autorskie do zdjęć przysługują tylko i wyłącznie jemu, że nie zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym i są wolne
od wszelkich innych obciążeń. Autor zapewnia iż uzyskał zgodę osób przedstawionych na zdjęciach na publikację ich wizerunków oraz że zdjęcia
nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.
2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec Agencji WSCHÓD, Autor zobowiązuje się do pełnej współpracy w celu udowodnienia
ich bezpodstawności. Jeżeli roszczenia te okażą się uzasadnione, Autor ponosić będzie odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich
albo dóbr osobistych osób trzecich i zobowiązuje się do zadośćuczynienia wszelkim związanym z tym roszczeniom. Odpowiedzialność powyższa
nie dotyczy przypadku, gdy naruszenie dóbr osobistych zostało spowodowane przez niewłaściwy kontekst, w jakim zdjęcie zostało opublikowane,
przeróbkę albo kadrowanie zdjęcia czy też tematykę artykułu prasowego, do ilustracji którego zdjęcie zostało użyte.
3. W pozostałym zakresie Agencja WSCHÓD, jako zlecająca, ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialność za skutki publikacji zdjęć na zasadach
ogólnych.
4. Wprowadzenie przez Autora ograniczeń w zakresie i sposobie wykorzystania jego zdjęć wymaga pisemnego poinformowania o tym Agencji
WSCHÓD i jest skuteczne od momentu złożenia stosownego oświadczenia w Agencji WSCHÓD.

§5
1. Zdjęcia, będące przedmiotem niniejszej Umowy, będą publikowane wraz z następującym podpisem: imię i nazwisko Autora/AGENCJA WSCHOD.
2. Agencja WSCHÓD zobowiązuje Klientów do podpisywania zdjęć według wyżej wskazanego wzoru.
3. Jeżeli Autor miał pierwszy kontakt z klientem za pośrednictwem Agencji WSCHÓD, Autor zobowiązuje się do nie podejmowania dalszej
współpracy z tym klientem na własny rachunek, z pominięciem Agencji WSCHÓD.
§6
1. Każdorazowe udostępnienie licencji do publikacji zdjęcia Autora następuje odpłatnie. Honorarium Autora wynosi 50% ceny uzyskanej przez
Agencję WSCHÓD, zgodnie z aktualnym cennikiem Agencji WSCHÓD.
2. Rozliczenie Agencji WSCHÓD i Autora odbywać się będzie w cyklach miesięcznych, na koniec miesiąca, w którym na konto Agencji WSCHÓD
wpłynie kwota od klienta za udzielenie licencji do publikacji zdjęcia. W przypadku, gdy przekazanie należności na konto Agencji WSCHÓD
nastąpi po 20. dniu miesiąca, wypłaty dla Autora dokonuje się na koniec następnego miesiąca. Agencja WSCHÓD każdorazowo informuje
Autora o wysokości i terminach wypłat.
3. Wszystkie kwoty wypłacane na podstawie niniejszej Umowy są kwotami netto, nie obciążonymi podatkiem VAT. W przypadku, gdy właściwe
przepisy wprowadzą obowiązek opodatkowania VAT licencji do zdjęć, do kwot tych będzie doliczany podatek VAT.
4. Jeżeli Autor prowadzi działalność gospodarczą, honorarium będzie wypłacane na podstawie rachunku/faktury. Jeśli nie – Agencja WSCHÓD
jako płatnik dokona potrącenia od kwoty należnego honorarium należności publicznoprawnych, przy zastosowaniu zryczałtowanych 50% kosztów
uzyskania przychodów. Honorarium zostanie wypłacone na podstawie umowy o dzieło wystawionej przez Agencję WSCHÓD.
5. Autor, za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej, ma prawo sprawdzić prawidłowość naliczeń. W razie zawinionego przez Agencję
WSCHÓD opóźnienia, Autor otrzymuje zaległą kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.
§7
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Autor może wycofać swoje zdjęcia z bazy Agencji WSCHÓD po upływie 1 (słownie: jednego) roku od daty rozwiązania umowy. W przypadku
zdjęć wykonanych na indywidualne zlecenie Agencji WSCHÓD wycofanie uzależnione będzie od uzyskania zgody Agencji WSCHÓD, która
będzie miała prawo albo zdjęcia zwrócić, albo zatrzymać je w swojej bazie i nadal udzielać sublicencji, rozliczając się z Autorem na zasadach
określonych w niniejszej Umowie.
4. Umowa wiąże następców prawnych Stron.
§8
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. oraz przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pismnej pod rygorem nieważności.
3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
4. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiąco egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze Stron.
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