
UMOWA NR …...

zawarta w dniu …………..w Jaworznie pomiędzy:
Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie, z siedzibą przy Rynek Główny 17 zwaną w dalszej
części  umowy  „MBP”  posiadającą  NIP  632-17-91-020;  zarejestrowaną  w  Rejestrze  instytucji
kultury Gminy Jaworzno w dniu 24 maja 1992 r. pod numerem 1, reprezentowaną przez:
Monikę Rejdych - Dyrektora

a
Panem/Panią………….., zamieszkałym przy ul………...,  kod pocztowy …………., miejscowość
…………..., posiadającym PESEL ………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

I Przedmiot umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta w celu realizacji postanowień Regulaminu określającego zasady
korzystania  ze  studia  nagrań  mieszczącego  się  na  terenie  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  
w Jaworznie z wykorzystaniem jej sprzętów i infrastruktury. 

§ 1

1. W ramach zawartej umowy nr ……………. z dnia ……………..., Wykonawca będzie korzystał
ze studia nagrań mieszczącego się  w MBP. W sytuacji  gdy w trakcie  korzystania  ze studia
nagrań Wykonawca stworzy utwór w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego udzieli MBP
licencji  niewyłącznej  do  korzystania  przez  MBP z  utworów nagranych  w studiu  nagrań  na
polach eksploatacji wymienionych w dalszej części umowy.  

2. Wykonawca oświadcza,  że utwór ma charakter indywidualny, niepowtarzalny,  autonomiczny
i nie narusza praw osób trzecich.  

3. Wykonawca  oświadcza,  że  przysługują  mu autorskie  prawa majątkowe w zakresie  objętym
niniejszą umową. Korzystanie  z dzieła  przez Licencjobiorcę nie  będzie naruszać praw osób
trzecich.

II.  Udzielenie licencji i czas obowiązywania
§ 2

1. Wykonawca udziela MBP zgody na korzystanie z utworu określonego w § 1 na następujących
polach eksploatacji: 

1)zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową (digitalizacja);
2)wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci RAM i ROM komputera;
3) rozpowszechnianie utworu on-line w Internecie w ramach promocji MBP;
4)używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych;
5)używanie w publicznych prezentacjach.

2.  Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

III. Wynagrodzenie

§ 3
Ze  względu  na  to,  że  nagranie  utworu  nastąpiło  na  sprzęcie  stanowiącym  własność  MBP
Wykonawca udziela MBP nieodpłatnej licencji.  

 
IV.  Oświadczenia

§ 4
Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu pliku, w jakim pierwotnie został zapisany utwór,
bez ingerencji w jego grafikę oraz dźwięk. 



V. Zmiana umowy
§ 5

Zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i  muszą
być zaakceptowane przez obie strony umowy (forma aneksu do umowy).

VI. Klauzula informacyjna 
§ 6

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:
Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17. 
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane
są przetwarzane na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy.,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na
administratorze takich jak np. prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.  przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub
realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
Dane są przetwarzane na potrzeby niniejszej umowy, w celu realizacji zadań z niej wynikają-
cych. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania jest niemożność realizacji
postanowień umowy przez Bibliotekę. 
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, PESEL, nazwę działal-
ności, adres obejmujący kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, numer rachunku bankowego, oraz
adres e mail. 
Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także
firmy świadczące  usługi  pocztowe,  obsługujące  systemy informatyczne,  kancelaria  prawna oraz
nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pra-
cownicy ds. kadrowych i płacowych, informatycy oraz księgowi. 
W związku z ochroną danych osobowych przysługuje prawo dostępu, aktualizacji,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich
przetwarzanie.
W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych. 
Dane będą przetwarzane przez okres  trwania umowy oraz po upływie terminu obowiązywania
umowy zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi obowiązującej w Bibliotece Instrukcji Kan-
celaryjnej
(10 lat po wykonaniu umowy).
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę
można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź
adres e-mailowy  iod@biblioteka.jaw.pl. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji  międzynarodowej.
Przetwarzanie  danych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony
Danych: e mail: iod@biblioteka.jaw.pl, Tel. 032 751 91 92 wew. 2 221.
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VII. Postanowienia końcowe
§ 7

1. Wszelkie sporne sprawy wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego oraz Prawa autorskiego.

3. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
 dla każdej ze stron.

………………………………………… ………………………………………........
MBP             Wykonawca


