
Licencja na komercyjne powielanie wzoru 

1. Licencja dotyczy wzoru Magicloop, który został zakupiony wraz z kursem za pośrednictwem 

strony internetowej magicloop.pl i do którego prawa autorskie przysługują licencjodawcy.  

2. Licencja udzielana jest z chwilą doręczenia kupującemu wiadomości z potwierdzeniem 

zamówienia. 

3. Licencja udzielana jest przez Martę Górecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 

„MAGICLOOOP Marta Górecka”, ul. Główna 74, 05-530 Krzaki Czaplinkowskie, NIP: 

8542164788. 

4. Licencja udzielana jest podmiotowi, którego dane zostały podane w formularzu zamówienia 

wypełnianego za pośrednictwem strony internetowej magicloop.pl.  

5. Licencja udzielana jest odpłatnie. Wynagrodzenie licencyjne ujęte jest w wynagrodzeniu, które 

licencjobiorca zapłacił przy zakupie kursu obejmującego wzór.   

6. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony.  

7. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) wytworzenie według wzoru 50 sztuk produktu rocznie, 

2) sprzedaż wytworzonych produktów,  

3) wykorzystywanie zdjęć wytworzonych produktów w celu reklamy prowadzonej sprzedaży, w 

tym w internecie.  

8. Licencja pozwala licencjobiorcy na korzystanie ze wzoru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

z wyjątkiem działań reklamowych w internecie, które ze względu na swój charakter nie mogą być 

przyporządkowane do konkretnego obszaru, a więc w zakresie tych działań licencjobiorca może 

korzystać ze wzoru na terenie całego świata.  

9. Jeżeli licencjobiorca zainteresowany jest wytwarzaniem produktów według wzoru w ilości 

przekraczającej limit określony w ust. 7 pkt 1, strony podejmą negocjacje co do warunków 

dodatkowego wynagrodzenia licencyjne, a w razie dojścia do porozumienia, zawrą oddzielną 

umowę licencyjną.  

10. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji. 

11. Licencjobiorca nie może przenieść uprawnień licencyjnych na inny podmiot. 

12. Sprzedając wytworzone według wzoru produkty, licencjobiorca nie musi oznaczać licencjodawcy 

jako podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do wzoru, nie może jednak oznaczać, że to 

on jest twórcą. 

13. Licencjobiorca nie może modyfikować wzoru. 

14. Licencjodawca uprawniony jest do wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym w 

sytuacji, gdy licencjobiorca korzysta ze wzoru w sposób sprzeczny z zasadami licencji. Ponadto, 

w takim przypadku licencjodawca uprawniony jest do żądania od licencjobiorcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) złotych płatnych w terminie 7 dni od 

wezwania do jej zapłaty. Licencjodawca zachowuje przy tym prawo do dochodzenia na zasadach 

ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 


