WARUNKI LICENCJI

1.

Porta KMI Poland Spółka Akcyjna oświadcza, że posiada pełne prawa własności do materiałów zdjęciowych, będących
przedmiotem licencji.

2.

Przedmiotem licencji są wszystkie materiały zdjęciowe i inne,
do których Licencjobiorcy został przekazany dostęp.

3.

Licencjobiorca na mocy niniejszej umowy uprawniony jest do
korzystania z przedmiotu licencji w zakresie dowolnych pól
eksploatacji w okresie obowiązywania licencji, na potrzeby
prowadzonej działalności gospodarczej, a także do dokonywania korekt kolorystycznych, drobnych retuszów, kadrowania i przeskalowania proporcjonalnego – wyłącznie w celu
określonym w pkt 6 niniejszych warunków licencji.

4.

5.

Licencjobiorca nie nabywa autorskich praw majątkowych do
przedmiotu licencji lecz jedynie prawo do korzystania z przedmiotu licencji w zakresie sprecyzowanym warunkami udzielenia licencji. Przekroczenie zakresu udzielonej licencji stanowi
naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących
Porta KMI Poland S.A..
Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony i jest licencją
niewyłączną.

6.

Wykorzystanie przedmiotu licencji może nastąpić wyłącznie
w celu publikacji jako materiału promującego produkty Porta
KMI Poland S.A.

7.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji
lub przenoszenia na osobę trzecią uzyskanej licencji.

8.

Licencjobiorca zobowiązany jest w terminie do 14 dni od
ukazania publikacji wykorzystującej przedmiot licencji, do
dostarczenia na swój koszt 3 egzemplarzy publikacji na adres: Dział Komunikacji Marketingowej, Porta KMI Poland S.A.,
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo.

9.

Licencjobiorca zobowiązany jest do umieszczania w materiałach promujących, wykorzystujących przedmiot licencji, znak
PORTA DRZWI, którego wzorzec znajduje się pod adresem internetowym: www.porta.com.pl

10.

Licencjobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad
umieszczenia i reprodukcji znaku, o którym mowa w pkt 9,
zawartych pod adresem internetowym www.porta.com.pl

11.

Licencjobiorca jest zobowiązany do sygnowania wykorzystanych materiałów: © Porta KMI Poland S.A.

12.

Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z przedmiotu
licencji w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, jak również
nienaruszający marki, renomy ani dobrego imienia Porta KMI
Poland S.A.

Licencjobior-ca nie jest uprawniony do użycia przedmiotu
licencji w zestawieniu z produktami, usługami lub treściami
naruszającymi normy współżycia społecznego, sprzecznymi
z obowiązującym prawem, zawierającymi treści obsceniczne,
wulgarne lub pornograficzne, godzącymi w czyjekolwiek dobra osobiste, naruszającymi prawa własności intelektualnej,
prawa autorskie lub prawa pokrewne.
13.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z przedmiotu licencji w sposób, który prowadziłby do naru- szenia
praw osobistych osób przedstawionych na zdjęciach, w tym
ich zniekształcenia, poniżenia, ośmieszenia, narażenia na
utratę dobrego imienia.

14.

W przypadku niezastosowania się do powyższych zobowiązań Licencjobiorca przyjmuje na siebie obowiązek wypłaty
wszelkich roszczeń majątkowych wynikających z ewentualnej
ugody lub wyroku sądowego.

15.

Porta KMI Poland S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść
umieszczonych przez Licencjobiorcę tekstów lub opisów do
zdjęć.

16.

Porta KMI Poland S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe po stronie Licencjobiorcy i/lub innych osób fizycznych lub prawnych
w wyniku stosowania niniejszej Umowy.

17.

Porta KMI Poland S.A. uprawniona jest do wypowiedzenia licencji ze skutkiem na tychmiastowym w przypadku wykorzystania przedmiotu li- cencji w sposób niezgodny z niniejszymi
warunkami licencji. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą
doręczenia Licencjo- biorcy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu licencji.

18.

Korzystanie z przedmiotu Licencji niezgodnie z treścią warun- ków licencji może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną wobec Porta KMI Poland S.A. oraz osób trzecich
na podstawie przepisów usta- wy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

19.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach
udzielenia licencji zastosowanie znajdują przepisy polskiego
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

20.

Wykorzystanie przedmiotu licencji przez Licencjobiorcę równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszych warunków udzielenia licencji.

