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Załącznik nr 3 

UMOWA 

o przeniesienie majątkowych praw autorskich do koncepcji 

 

zawarta w Gdańsku w dniu …………………… …………. r. pomiędzy: 

 

1. Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ul. 

Żaglowej 11, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000328827, której akta 

rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5833054620, kapitał zakładowy w kwocie 

443.181.000,00 zł w całości wniesiony, zwaną dalej „GARG”, którą reprezentuje: 

Marek Ossowski – Prezes Zarządu, 

Maciej Cieślik – Wiceprezes Zarządu, 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Laureatem, 

 

 

Preambuła: 

 

1) W dniu …… GARG ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji pn. „Zagospodarowanie 

zielenią niską i średnią terenu Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku”, zwany 

dalej Konkursem, 

2) W związku z przyznaniem nagrody Laureatowi zobowiązany on jest przenieść na GARG 

własność stworzonego przez niego opracowania wraz z wszelkimi prawami autorskimi mu 

przysługującymi, 

 

Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Laureata na rzecz GARG majątkowych 

praw autorskich do koncepcji pn. „Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu 

Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku” (zwanej dalej „Koncepcją” lub „Utworem”).  

2. Laureat oświadcza, że: 

1) jest autorem Koncepcji i przysługują mu w całości i na wyłączność wszelkie prawa 

autorskie do Koncepcji; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Laureatowi przeniesienie 

autorskich praw majątkowych na warunkach określonych niniejszą umową; 

3) autorskie prawa majątkowe do Koncepcji nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub 

innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na GARG bez żadnych 

ograniczeń;  

4) nie zgłasza w chwili obecnej ani nie będzie zgłaszał w przyszłości roszczeń z tytułu praw do 

wykonanej Koncepcji. 
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§ 2 

1. Laureat z chwilą zawarcia Umowy przenosi na rzecz GARG majątkowe prawa autorskie do 

Koncepcji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Koncepcji – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Koncepcję  utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Koncepcji w sposób inny niż określony w punkcie 2) – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Koncepcji w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4)  w zakresie wprowadzania do pamięci komputera, Internetu, intranetu i sieci 

multimedialnej; 

bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu – tj. w ramach przyznanej mu nagrody w 

Konkursie. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ustępie poprzednim, obejmuje zezwolenie dla GARG, jak 

również jego następców prawnych, do wykonywania praw zależnych do Koncepcji, jak również 

utworów powstałych z wykorzystaniem Koncepcji lub jej fragmentów oraz ich modyfikacji. 

3. Laureat zezwala GARG na sporządzanie opracowań części lub całości Koncepcji, w szczególności 

na dokonywanie zmian, uzupełnień, poprawek lub tłumaczeń Koncepcji, pod warunkiem, że nie 

będą one naruszały obowiązujących przepisów prawa. Laureat zezwala ponadto GARG na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

części lub całości Koncepcji i przenosi na GARG prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa 

autorskiego do części lub całości Koncepcji.  

4. Laureat upoważnienia GARG do wykonywania przez GARG (lub osoby działające w jej imieniu) 

autorskich praw osobistych do Koncepcji i zobowiązuje się do powstrzymywania się od 

wykonywania tych praw na własny rachunek.  

 

§ 3 

Wraz z przejściem praw autorskich na własność GARG przechodzą nośniki, na których Koncepcję 

utrwalono. 

 

§ 4 

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do GARG, zgłaszającą roszczenia 

z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych, jeśli naruszenie nastąpiło 

w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Laureata, zobowiązuje się on przyjąć 

na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń i ponieść 

wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych 

związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych osób zgłaszających roszczenia. 

 

§ 5 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie wysyłana listem 

poleconym lub pocztą kurierską oraz pocztą elektroniczną na poniższe adresy:  

1) GARG:  

……………..; 

2) Laureat: 
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……………… 

2. W razie zmiany danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strona, której zmiana ta dotyczy, 

powinna zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę.  

 

§ 6 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) GARG informuje, iż: 

1) Administratorem danych osobowych Laureata jest Gdańska Agencja Rozwoju 

Gospodarczego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, tel.: (58) 722 03 

00, office@investgda.pl; 

2) dane osobowe Laureata przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest stroną 

– na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

3) dane osobowe Laureata nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba ze będzie to 

wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa (np. organom administracji 

publicznej); 

4) dane osobowe Laureata nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

5) dane osobowe Laureata będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

obowiązków, o których mowa w pkt 2) powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; w tym – w 

przypadku gdy dotyczy – podane dane będą przechowywane przez okres realizacji 

zawartej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń; dane zawarte w 

wystawionych dokumentach księgowych przechowywane będą przez Administratora 

przez okres przechowywania odpowiedniej dokumentacji księgowej na cele podatkowe; 

6) Laureat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; 

7) Laureat posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

8) Podanie przez Laureata danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie 

warunkuje możliwość podjęcia działań przed zawarciem umowy jak i zawarcie samej 

umowy; 

9) dane osobowe Laureata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania. 

 

§ 7 

1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana przez organ właściwy za nieważną, jej 

pozostałe części będą uważane przez Strony za ważne i w pełni wiążące. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny w Gdańsku. 

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

 

GARG Laureat 
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