
 
Załącznik nr 5 

do Regulaminu Konkursu  

 „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach” 

 

 

UMOWA O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH  

 

zawarta pomiędzy   

……………………………………. 

 

(imię, nazwisko, adres, PESEL)  

 

zwaną/ym dalej Autorem konspektu 

 

a 

 

MEDIA SUPPORT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-541 Gdynia), al. Zwycięstwa 

96/98/IVE, P.213 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358717, posiadającą numer NIP: 

5851455447, REGON: 221035504, zwaną dalej „MSG Sp. z o.o.” reprezentowaną przez 

Prezesa Zarządu – Macieja Siembieda  

 

zwaną dalej Nabywcą.  

 

 

§  1. 

Autor konspektu oświadcza, że jest wyłącznym twórcą utworu jakim jest konspekt lekcji 

zgłoszony w ramach konkursu „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”, zwanym dalej 

„Utworem”,  i przysługuje mu do niego pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych do 



 
Utworu. Autor konspektu oświadcza, że Utwór nie narusza praw autorskich oraz 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich i jest wolny od wszelkich obciążeń. 

 

§  2. 

1. Autor konspektu oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na rzecz Nabywcy, autorskie prawa 

majątkowe do Utworu – bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy – 

w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzanie 

egzemplarzy jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi 

graficznymi oraz techniką cyfrową; 

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wyniki prac utrwalono poprzez 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechniania poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie 

wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu 

przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzenie do pamięci 

komputera i umieszczanie w sieci internetowej, w tym na stronie Zamawiającego; 

4) prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie 

praw zależnych. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, następuję z chwilą 

podpisania przez Autora konspektu niniejszej Umowy. Z tą samą chwilą Nabywca 

otrzymuje na własność wszystkie egzemplarze i nośniki, na których Utwór został 

utrwalony. 

3. Autor konspektu jest odpowiedzialny względem Nabywcy za wszelkie wady prawne 

powstałe podczas wykonania Utworu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób 

trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 

nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) w związku z wykonywaniem Utworu.  

 

§ 3. 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

 

§ 4. 



 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

  

 

 

 

 

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

             Nabywca                                                                          Autor konspektu 

 

 


