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UMOWA
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
(dane klienta), zwanym dalej Klientem,
została zawarta umowa, zwana dalej Umową, następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Klientowi zdjęć, za pośrednictwem łączy komputerowych, nośników cyfrowych lub mailem, oraz udzielenie przez Agencję WSCHÓD licencji na udostępnione Klientowi zdjęcia w sposób i zakresie określonym w paragrafie 3 dalszej części niniejszej
Umowy.
2. Zdjęcia pochodzić będą z archiwum Agencji WSCHÓD lub zostaną wykonane na indywidualne zamówienie Klienta.
3. Zdjęcia udostępnione Klientowi mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do użytku Klienta i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
Nie mogą być przedmiotem odsprzedaży, darowizny, dzierżawy czy innej umowy oraz nie mogą być przechowywane i katalogowane w archiwach
Klienta.
4. Za przechowywanie w bazie danych Klienta zdjęcia uzyskane na podstawie niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi Klient.
§2
1. Klient rozpoczyna współpracę z Agencją WSCHÓD z chwilą przekazania Klientowi przez Agencję WSCHÓD hasła, które umożliwia wejście do
systemu lub z chwilą otrzymania zdjęcia inną drogą.
2. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia poufności hasła przekazanego przez Agencję WSCHÓD wobec osób trzecich. Wszystkie zdjęcia pobrane
przez Klienta za pomocą hasła przydzielonego w systemie Agencji WSCHÓD, uznaje się za pobrane przez Klienta.
3. Agencja WSCHÓD przekaże Klientowi hasło, o którym mowa w niniejszym ustępie, po dostarczeniu przez Klienta podpisanej umowy.
§3
1. Agencja WSCHÓD udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze zdjęcia w następującym zakresie:
- jednokrotna publikacja,
- wielokrotna publikacja na podstawie oddzielnej umowy,
- udostępnianie w wewnętrznych sieciach komputerowych Klienta.
2. Zdjęcie wykorzystane do publikacji Klient zobowiązany jest podpisać wg następującego wzoru: imię i nazwisko fotografa/AGENCJA WSCHÓD.
W przypadku opublikowania zdjęcia bez ww. podpisu ma zastosowanie odpowiedni punkt cennika.
3. Klient zobowiązuje się do potwierdzenia Agencji WSCHÓD każdorazowego opublikowania zdjęcia poprzez przesłanie faksem lub mailem
pdf-a bądź skanu strony z opublikowanym zdjęciem, jednocześnie podając nazwę i miejsce publikacji, datę i stronę najpóźniej w terminie do 7. dnia
następnego miesiąca po publikacji. W razie nie dotrzymania powyższych warunków Klient zobowiązany będzie do zapłaty za zamówione zdjęcie
jak za zdjęcie opublikowane.
4. Klient ma prawo do kadrowania zdjęć (z wyjątkiem zdjęć, których opis tego zabrania) i ich wykorzystywania tylko zgodnie z kontekstem
dołączonego do zdjęcia opisu. Klient gwarantuje Agencji WSCHÓD, że nie będzie modyfikował ani zniekształcał opisów ani dokumentów.
5. Agencja WSCHÓD nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Klienta zdjęcia niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz ewentualne
naruszenie praw i dóbr osobistych osób trzecich, jak również wynikające stąd szkody majątkowe.
§4
1. Z tytułu opublikowania przez Klienta zdjęcia, na podstawie Umowy Klient zapłaci Agencji WSCHÓD wynagrodzenie wynikające z cennika
Agencji WSCHÓD, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszej Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, będzie przekazane bez jakichkolwiek potrąceń na konto Barbara Sojko w Banku Millenium,
nr 08116022020000000168003787 w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania faktury Agencji WSCHÓD.
3. Nie uiszczenie przez Klienta wynagrodzenia w terminie wskazanym na fakturze spowoduje automatyczne naliczanie odsetek ustawowych.

§5
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony i obowiązuje przez okres 1 (słownie: jednego) roku. Jeżeli żadna ze Stron nie dalsze
okresy roczne.
2. Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§6
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, jak również jej wypowiedzenia i rozwiązanie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Strony zobowiązane są zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu i wygaśnięciu do zachowania tajemnicy wszelkich
informacji związanych z Umową oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek działalności każdej ze Stron.
3. Strony są zobowiązane do wzajmnego informwania się na piśmie o wszelkich faktach mających znaczenie dla wykonania niniejszej Umowy,
w szczególności o zmianie adresu.
4. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiąco egzemplarzach po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze Stron.
5. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez obie Strony.
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