
 
 

 
 

UMOWA  

Przeniesienia autorskich praw majątkowych  

 

Zawarta dnia ………………………… w Bydgoszczy  

pomiędzy DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 

Bydgoszczy przy ulicy Brzeskiej 7, 85-145 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 

0000549181, NIP: 9532648396, reprezentowany przez: 

Daniela Kujawskiego – Prezesa Zarządu,  

zwaną dalej „Spółką” 

a 

Panią/Panem ………………………………………………zamieszkałym w ………………………………………. przy ulicy 

………………………………legitymującym się dowodem osobistym o numerze …………………………., 

posiadającym numer PESEL:………………………………….., NIP: ……………………………………. 

Zwanym dalej „Autorem” 

Zwanych w dalszej części łącznie „Stronami” 

Zważywszy, że 

• „Spółka” zorganizowała Konkurs  pt. „Nowe w DTM” – dot. przesłania propozycji (pomysłów) 

nowych urządzeń w branży automatyki bramowej/przemysłowej lub tzw. inteligentnych 

domach (zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”); 

• „Autor” wziął udział w konkursie i zgodnie z Regulaminem konkursu zdobył nagrodę; 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 

1) Autor oświadcza, że zgodnie z Regulaminem konkursu, którego warunki zaakceptował 

przystępując do Konkursu, samodzielnie opracował koncepcję propozycji (pomysłu) nowego 

urządzenia w branży automatyki bramowej/przemysłowej lub tzw. inteligentnych domach 

(zwany dalej „Utworem”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

 



 
 

 
 

2) Autor oświadcza i zapewnia, że: 

a) jest autorem Utworu, oraz że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do 

Utworu, a prawa te nie są obciążone prawami na rzecz jakichkolwiek podmiotów 

trzecich, 

b) Utwór jest w pełni oryginalny, nie stanowi plagiatu ani przeróbki lub opracowania 

cudzego utworu, ani w żaden sposób nie narusza autorskich praw osobistych, ani 

majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich, 

c) Jest uprawniony do przeniesienia na Spółkę autorskich prawa majątkowych do Utworu i 

innych praw określonych niniejszą umową  oraz że przeniesienie na Spółkę praw, o 

których mowa powyżej, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 

§ 2 

1) Z chwilą podpisania umowy Autor przenosi na rzecz Spółki całość praw autorskich praw 

majątkowych do koncepcji (propozycji/pomysłów) nowych urządzeń w branży automatyki 

bramowej/przemysłowej lub tzw. inteligentnych domach, z prawem wykonywania i 

zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do w/w propozycji/pomysłów, w tym 

prawo do wykonywania opracowań lub dokonania tłumaczenia na języki obce, w zakresie 

rozporządzania i korzystania z propozycji/pomysłów poprzez ich: 

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolna techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową (CD-ROM, DVD, Bluer-Ray, 

USB-pendrive, na dyskach optycznych i magnetooptycznych), 

b) zwielokrotniania i rozpowszechniana każdą techniką znaną w chwili zawarcia umowy, w 

szczególności na nośnikach magnetycznych, CD-ROM, DVD, Blue-Ray, USB-pendrive, na 

dyskach optycznych i magnetooptycznych, 

c) utrwalania, zwielokrotniania i eksploatacji w tzw. chmurze, 

d) wprowadzania do obrotu, w tym poprzez sieć Internet i inne sieci teleinformatyczne, 

e) wprowadzania do pamięci urządzeń elektronicznych, 

f) publiczne wykonywanie bądź odtwarzanie, 

g) rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie w materiałach audiowizualnych, 

fotograficznych i internetowych stanowiących materiały promocyjne, informacyjne i 

reklamowe oraz związanych z działalnością Organizatora; 

h) najem, dzierżawę 

i) wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych 

 

bez ograniczeń terytorialnych i przez czas trwania autorskich praw majątkowych, bez względu 

na ilość egzemplarzy, nośników, wydań. 



 
 

 
 

 

§ 3 

1) Autor wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska jako laureata Konkursu w 

informacjach i materiałach dot. Konkursu. 

2) Autor zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Spółki swych autorskich praw 

osobistych w zakresie: 

a) Decydowania o nienaruszalności treści i formy, 

b) Decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności, 

c) Decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania. 

 

§ 4 

1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych przez Autora następuje w ramach wynagrodzenia 

otrzymanego na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Konkursu i ma charakter całkowity, obejmuje 

wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji wskazanym w § 2 

Umowy.  

 

2. Zamawiający ma nieograniczone w czasie prawo do przenoszenia autorskich praw majątkowych 

do powstałych w wyniku wykonywania Umowy utworów na inne osoby. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

……………………………………………….     …………………………………………………… 

Autor         Spółka 


