
Warszawa, dn. ….........2013 r. 
 

U M O W A     L I C E N C Y J N A   nr   ….../2013 
 
 

.................................................... udziela Stołecznemu Biuru Turystyki, powołanemu uchwałą nr 

XXXIV/1026/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku z siedzibą przy Placu Zamkowym 10, 

00-277 Warszawa, NIP: 526-16-86-878, Regon: 012216512 

bezterminowej niewyłącznej licencji na .......... zdjęć (w załączeniu lista / wydruk zdjęć podglądowych / 

podpisana płyta CD*) wykonanych z przeznaczeniem do nieograniczonego w czasie i przestrzeni 

wykorzystania ich w wydawnictwach promocyjnych SBT, na stronach internetowych Biura i należących 

do Urzędu Miasta, na prezentacjach Biura, banerach oraz reklamach, na następujących polach 

eksploatacji: 

1)  utrwalenie, 

2)  zwielokrotnienie, 

3)  wprowadzenie do pamięci komputera, 

4)  publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, 

5)  wystawienie, 

6)  wyświetlenie, 

7)  nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, 

8)  nadanie za pośrednictwem satelity, 

9)  Internet, 

10)  udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na 

portalu Facebook (wyciąg z regulaminu w/w portalu w załączeniu). 

 

….................................................... wyraża zgodę na kadrowanie zdjęć, zmianę ich kolorystyki i 

zapisywania do różnych formatów graficznych stosownie do potrzeb SBT. 

Wyraża też zgodę na dalsze udostępnianie zdjęć opatrzonych notą „............................................”. 

….................................................. oświadcza ponadto, że jest właścicielem praw autorskich 

majątkowych do przekazywanych zdjęć oraz, że powyższe prawo własności jest wolne od  obciążeń na 

rzecz osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do przekazanych zdjęć 

zobowiązuje się dobrowolnie je zaspokoić. 

Licencja jest udzielona nieodpłatnie. 

Stołeczne Biuro Turystyki oświadcza, że przyjmuje powyższą licencję. 

 

 
 

…………………………………    ……..…………………………… 

SBT        Imię i nazwisko  

        (dane adresowe, NIP) 

*  niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 1 
 
 
 
Wyciąg z regulaminu portalu Facebook 
 
 
2. Udostępnianie treści i danych użytkowników 
 
Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w serwisie 
Facebook i może określać sposób udostępniania ich poprzez ustawienia prywatności oraz ustawienia 
aplikacji. Oprócz tego:  
 

1. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), 
takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienie zgodnie z 
wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: użytkownik 
przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, 
światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich publikowanych przez siebie treści 
objętych prawem własności intelektualnej w ramach serwisu Facebook lub w związku z nim 
(Licencja IP). Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami 
własności intelektualnej lub konta, o ile nie zostały one udostępnione innym osobom, które jej nie 
usunęły. 

 
2. Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do 
opróżnienia kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia 
zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie 
będzie udostępniana innym). 

 
3. Podczas korzystania z aplikacji może ona poprosić użytkownika o zezwolenie na dostęp do 
jego treści i informacji oraz informacji i treści udostępnianych użytkownikowi przez inne osoby. 
Zobowiązujemy aplikacje do stosowania się do wprowadzonych przez użytkownika ustawień 
prywatności. Ustalenia pomiędzy użytkownikiem a aplikacją określają sposób wykorzystywania, 
przechowywania i przekazywania przez aplikację treści i informacji. Więcej informacji na temat 
Platformy, w tym na temat kontroli użytkownika nad informacjami udostępnianymi aplikacjom 
przez inne osoby, zawarto w dokumencie Zasady wykorzystania danych i na stronie z 
informacjami o platformie. 

 
4. Gdy użytkownik publikuje treści lub informacje, korzystając z ustawienia Publiczne, zezwala on 
wszystkim, w tym osobom niebędącym użytkownikami Facebooka, na uzyskiwanie dostępu i 
wykorzystywanie informacji, a także wiązanie ich z użytkownikiem (tj. jego imieniem i nazwiskiem 
oraz zdjęciem profilowym). 

 
5. Doceniamy wszelkie opinie i inne propozycje użytkowników dotyczące serwisu Facebook, 
jednakże przekazując opinię lub propozycję, użytkownicy przyznają nam zezwolenie na 
wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia (ponieważ użytkownik nie jest 
zobowiązany do przekazywania ich). 

 


