UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE
Z INDYWIDUALNEGO SZABLONU AUKCJI ALLEGRO
PARAGRAF 1
1. Licencjodawcą niniejszej licencji jest Przemysław Witkowski prowadzący działalność gospodarczą jako art’84,
będący wykonawcą zamówionego szablonu aukcji.
2. Licencjobiorcą niniejszej licencji jest osoba fizyczna, instytucja lub podmiot gospodarczy, który dokonał zakupu
szablonu aukcji za pośrednictwem serwisu allegro.pl lub na podstawie innej transakcji zawartej drogą
elektroniczną.
PARAGRAF 2
1. Przedmiotem umowy licencyjnej jest wykonany szablon aukcji Allegro w postaci kodu HTML oraz dołączonych
plików graficznych.
2. Szablon jest schematem, który pozwala wpisywać różne dane na wcześniej ustalone w nim miejsce.
3. Szablon umożliwia wykorzystanie go jako wyglądu końcowego wystawianych aukcji allegro poprzez
zastosowanie go zgodnie z instrukcją podczas zamieszczania oferty w serwisie allegro.pl, przy pomocy kreatora
wystawiania aukcji.
4. Szablon wykonany został poprzez zawarcie za pośrednictwem serwisu allegro.pl, umowy kupna sprzedaży lub
na podstawie zlecenia złożonego drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówienia.
5. Zleceniodawca, dokonując zakupu usługi wykonania szablonu aukcji, zgadza się z warunkami niniejszej licencji.
PARAGRAF 3
1. Od chwili otrzymania całkowitej należnej kwoty do zapłaty za wykonanie szablonu, Licencjodawca udziela
nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z indywidualnego szablonu aukcji do używania na jednym koncie w
serwisie aukcyjnym Grupy Allegro.
2. Szablon w stopce posiada oznaczenie wykonawcy „DESIGN: art’84”.
PARAGRAF 4
Niniejsza Umowa Licencyjna zostaje zawarta na czas nieokreślony oraz nie wymaga podpisów stron wiążących,
gdyż jest integralną częścią szablonu.
PARAGRAF 5
Szablon jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), postanowieniami konwencji
międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej. Licencjodawca nie zezwala
na realizację praw zależnych.
PARAGRAF 6
Licencjodawca udziela w ramach autorskich praw majątkowych na rzecz Licencjobiorcy upoważnienia do
korzystania z indywidualnego projektu szablonu wykonanego na zamówienie Licencjobiorcy na wymienionych
polach eksploatacji:
- użytkowania szablonu na jednym koncie serwisu Allegro, dla którego szablon został stworzony.
- sporządzenia kopii tylko i wyłącznie dla celów archiwalnych.
- przetrzymywania kopii w postaci przesłanej podczas finalizacji zamówienia na serwerze pocztowym, do którego
dostęp ma tylko Licencjobiorca.
PARAGRAF 7
W celu używania szablonu na innych kontach użytkownika, należy zgłosić taką potrzebę Licencjodawcy, w celu
ustalenia wynagrodzenia dla Licencjodawcy za rozszerzenie licencji.
PARAGRAF 8
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1. Bez pisemnej zgody Licencjodawcy Licencjobiorca nie może:
a. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać grafiki szablonu ani żadnych jego elementów,
b. zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w projekt graficzny,
c. tworzyć grafik pochodnych,
d. wykorzystywać projektu graficznego szablonu ani żadnych jego elementów poza kontem Allegro objętym
licencją,
e. usuwać lub zasłaniać podpis Licencjodawcy umieszczonych w szablonie.
f. usuwać id szablonu, służącego celom kontrolnym poprawnej realizacji umowy.
2. Licencjobiorca nie może dokonać cesji praw do grafiki na inna osobę/podmiot.
3. Naruszenie przez Licencjobiorcę postanowień umowy traktowane będzie jako zerwanie umowy.
4. Nieprzestrzeganie przez Licencjobiorcę umowy stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania
odszkodowawczego.
PARAGRAF 9
W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji Licencjobiorca
obowiązany jest zapłacić Licencjodawcy karę umowną w kwocie odpowiadającej równowartości 5000 PLN
(słownie pięciu tysięcy złotych).
PARAGRAF 10
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały wykorzystane w projekcie graficznym szablonu
dostarczone przez Licencjobiorcę. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści, grafiki, zdjęcia i
inne elementy zamieszczone w szablonie i na aukcjach Licencjobiorcy.
PARAGRAF 11
Licencjodawca rozpatruje ewentualne reklamacje dotyczące wykonanych czynności projektu graficznego i kodu
html. Gwarancja nie obejmuje błędnego wprowadzenia danych kontaktowych i opisów, działania serwisu Allegro
oraz zmian wprowadzonych w serwisie Allegro. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek
szkody lub utracone korzyści wynikające z błędów lub przerw w działania szablonu.
PARAGRAF 12
Licencjobiorca bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody majątkowe bądź niemajątkowe
wynikłe z korzystania z szablonu.
PARAGRAF 13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie niemożności dojścia do polubownego
rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla siedziby Licencjodawcy.
PARAGRAF 14
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
PARAGRAF 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
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