Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (RE-BUŚ)

Umowa licencji o udostępnienie utworu w RE-BUŚ nr …………..

Umowa zawarta w Katowicach w dniu……………, pomiędzy:
Imię i nazwisko/Nazwa:………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania/Siedziba:………………………………………………………………
zwanym/ą dalej Deponentem
a
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007, NIP: 634-019-71-34
zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez:
…………………………………….. – Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Deponenta
niewyłącznejdo korzystania z utworu: (tytuł, rok powstania, rodzaj)

licencji

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanego dalej utworem, na następujących polach eksploatacji:
1) ustalenie w formie elektronicznej,
2) przetworzenie utworu polegające m. in. na zmianie formatu dokumentu, w jakim
pierwotnie utwór został zapisany, bez zmiany treści, w zakresie uzasadnionym
korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji;
3) wprowadzenie do pamięci komputera,
4) umieszczenie w instytucjonalnym Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach (RE-BUŚ),
5) publiczne udostępnienie utworu za pośrednictwem sieci Internet na stronie
Repozytorium RE-BUŚ,
6) archiwizowanie i przechowywanie utworu na nośnikach cyfrowych w celu jego
zabezpieczenia, w tym jego zwielokrotnienie.
2. Autorem/autorami utworu wymienionego w ust. 1 jest/są:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Deponent oświadcza, że jest uprawniony do zdeponowania utworu w zakresie
umożliwiającym wykonanie niniejszej umowy i tym samym umieszczenie utworu w
RE-BUŚ nie narusza praw osób trzecich.
4. Deponent oświadcza, że korzystanie z utworów składowych, wykorzystanych w
deponowanym utworze (np. ilustracje, projekt okładki) nie narusza praw twórców, jak
i osób trzecich.
5. Deponent oświadcza, że utwór jest wynikiem jego działalności twórczej, został
stworzony z poszanowaniem praw autorskich i innych praw chroniących interesy osób
trzecich.
6. W przypadku utworu współautorskiego Deponent oświadcza, że jest upoważniony do
wykonywania wspólnego prawa autorskiego do całości utworu, a w szczególności do
dysponowania utworem w zakresie umieszczenia utworu w repozytorium
instytucjonalnym.
7. Deponent zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, w szczególności odszkodowania,
koszty sądowe, koszty pomocy prawnej, jakie będzie zmuszony zapłacić Uniwersytet,
kiedy okaże się, że korzystanie z utworów narusza prawa osób trzecich.
§2
1. Deponent udziela Uniwersytetowi licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, na
nieograniczonym terytorium.
2. Deponent wyraża zgodę/ nie wyraża zgody na udostępnienie utworu na licencji
Creative Commons.
§3
1. Umowę zawarto na czas nieoznaczony, z możliwością rozwiązania umowy, z
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie ujętych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie obowiązujące
przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Uniwersytetu.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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