
Warunki licencyjne 

(„Warunki”) 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument reguluje warunki korzystania przez Użytkowników ze Zdjęć zamieszczonych i 

udostępnionych do pobrania w ramach wyodrębnionego banku zdjęć w ramach  Strony internetowej 

Licencjodawcy na warunkach określonych poniżej. 

2. Pojęcia używane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im zgodnie z definicją pojęć, chyba że 

postanowiono inaczej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach licencyjnych zastosowanie ma regulamin sklepów 

internetowych Licencjodawcy pod adresem: hurtsteven.pl oraz sklepsteven.pl, a w przypadku sprzeczności 

między tymi regulaminami a niniejszymi Warunkami, pierwszeństwo mają Warunki.  

 

II. Definicja pojęć 

 

1. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 i n.); 

2. Strona internetowa- strona prowadzona przez Licencjodawcę pod adresem hurtsteven.pl, za 

pośrednictwem której Użytkownik uzyskuje dostęp do Zdjęć zgodnie z Warunkami;  

3. Licencja- umowa zawarta pomiędzy Licencjodawcą, a Licencjobiorcą; 

4. Licencjodawca- Marek Bryła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU STEVEN MAREK BRYŁA, 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Strzelecka 13, 99-400 Łowicz, 

NIP: 8341002487, REGON: 750447832; 

5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych- ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 i n.); 

6. Utwór/Utwory- Zdjęcie/Zdjęcia stanowiące utwór/utwory fotograficzny w rozumieniu Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych; 

7. Licencjobiorca- podmiot uprawniony do korzystania z zasobu Zdjęć udostępnionych przez Licencjodawcę na 

Stronie internetowej na zasadach określonych w Warunkach; 

8. Zdjęcia- baza fotografii obejmująca Utwory zamieszczone przez Licencjodawcę na Stronie internetowej, do 

której Użytkownik otrzymuje Dostęp, zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

 

III. Oświadczenia/przedmiot Licencji  

 

1. Licencjodawca oświadcza, iż: 

a. Utwory są chronione zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;   

b. jest podmiotem uprawnionym do udzielenia Licencji; 

c. posiada autorskie prawa majątkowe w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych do Zdjęć. 

2. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Utworów zgodnie z ustalonymi Warunkami i nie naruszając 

praw osób trzecich oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

3. Licencjodawca w momencie udzielenia Licencjobiorcy Dostępu, udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej, 

niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo Licencji na korzystanie ze Zdjęć na 

następujących polach eksploatacji: 

a. wykorzystywanie  Utworów w celach marketingowych, w szczególności w ramach prowadzonej przez 

Licencjobiorcę działalności w mediach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych 

związanych z prowadzoną działalnością w zakresie sprzedaży,  w tym zakresie utrwalania i 

zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy Utworów techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego i cyfrową; 

b. wprowadzanie Utworu do pamięci komputera, do sieci komputerowych, Internetu oraz innych sieci 

telekomunikacyjnych; 

c. wkomponowywanie Utworu w materiały biznesowe oraz promocyjne Licencjobiorcy; 

http://sklepsteven.pl/


d. przystosowywanie, zmianę układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze, polegających na adaptacji 

Utworów przez Licencjobiorcę; 

e. nieograniczone zwielokrotnianie liczby egzemplarzy Utworów; 

f. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym – publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

g. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym 

w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego,  niezależnie od postaci i formy, w tym w 

reklamie typu ATL (above-the-line); 

h. z wykorzystaniem medialnych środków oddziaływania (np. telewizja, prasa, tzw. outdoor reklama 

zewnętrzna, Internet) oraz BTL (below-the-line) z wykorzystaniem pozamedialnych środków 

oddziaływania (POS-y, stoiska wystawowe, wystawy sklepowe, stojaki, bannery, ulotki, itp.). 

4. Prawo do udzielenia sublicencji zostaje wyłączone. 

 

IV. Dostęp  

 

1. Licencjodawca po zaakceptowaniu przez Licencjobiorcę niniejszych Warunków umożliwi Licencjobiorcy dostęp 

do Zdjęć za pośrednictwem sieci Internet z poziomu Strony internetowej. 

2. Dostęp do zasobów, o których mowa w ust.1 obejmować będzie wszelkie Zdjęcia objęte Licencją, 

zamieszczone na Stronie internetowej bez względu na kategorię ich zaszeregowania. 

3. Szczegółowa instrukcja Dostępu znajduje się na Stronie internetowej Licencjodawcy. Licencjobiorca może w 

szczególności po wypełnieniu odpowiedniego formularza i akceptacji niniejszych Warunków, pobrać Zdjęcia 

na swoje urządzenie w formacie wskazanym na Stronie internetowej, postępując zgodnie z komunikatami 

wyświetlanymi na Stronie internetowej. 

4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Dostęp, to: 

a. urządzenie z dostępem do Internetu,  

b. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, 

c. program do odczytu i zapisywania plików formatu JPG, PNG, PDF, PPTX. 

 

V. Wypowiedzenie 

 

1. Licencjodawca może wypowiedzieć Licencję za zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia (30 dni)  

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie dokumentowej na właściwy adres poczty elektronicznej strony 

składającej oświadczenie. 

 

VI.  Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w zakresie niniejszych Warunków mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych Warunków, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest konsument 

w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze 

względu na siedzibę Licencjodawcy.  

3. Treść niniejszych Warunków może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Licencjobiorca zostanie poinformowany 

poprzez informacje na Stronie internetowej zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin 

wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dniach ich ogłoszenia. W przypadku gdy Licencjobiorca 



będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego nie akceptuje zmian, powinien zawiadomić 

o tym fakcie Licencjodawcę w drodze wiadomości e-mail na adres: marketing@steven.pl .  Brak akceptacji 

zmian skutkuje rozwiązaniem Licencji.  
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