Załącznik nr 2 do Regulaminu
UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH DO PROJEKTU
NAGRODZONEGO LUB WYRÓŻNIONEGO W KONKURSIE „GOING UPSTREAMPROJEKT PANNEAU”
zawarta dnia 18.04.2019 r. w Warszawie, pomiędzy:
Vastint Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000352642, NIP 5123004622, o kapitale zakładowym w wysokości 177 783 100 zł,
reprezentowaną przez:
 Iwonę Annę Krzemińską – Członka Zarządu,
 Erika Rogera Anderssona – Członka Zarządu,
zwaną dalej „Vastint”
oraz
Panią/Panem …………………………………………………………, legitymującą/legitymującym
się dowodem osobistym o numerze seryjnym ………………………, PESEL: ………………………….,
zamieszkałą/zamieszkałym
w
……………………………………
(……..-………)
przy
ul.
…………………………………………………………………………....
zwaną/zwanym w dalszej części Umowy „Uczestnikiem Konkursu”
Zważywszy, że:
1) Vastint wraz z Akademią Sztuk Pięknych z siedzibą w Gdańsku są Organizatorami
konkursu pod nazwą „Going upstream – projekt panneau” (zwany dalej: „Konkursem”);
2) Uczestnik Konkursu wziął udział w Konkursie i zgłosił do Konkursu oryginalny projekt
plastyczny tzw. panneau, który otrzymał nagrodę lub został wyróżniony (zwany dalej:
„Projektem”) i którego opis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;
3) Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, Strony niniejszą Umową pragną
uregulować zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych do Projektu na Vastint;
4) W związku z powyższym Strony postanowiły, jak poniżej.

§1
1.

Z chwilą przystąpienia do Konkursu i złożenia Projektu, Uczestnik Konkursu przenosi na
Vastint autorskie prawa majątkowe do wykonanego Projektu oraz do dokumentacji
konkursowej złożonej w Konkursie bez żadnych ograniczeń, w szczególności
terytorialnych, czasowych lub ilościowych z prawem wielokrotnego wykorzystania
Projektu i dokumentacji konkursowej na polach eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części Projektu i
dokumentacji konkursowej, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) wykorzystywanie i rozpowszechniania Projektu i dokumentacji konkursowej przez
Vastint poprzez publiczne, wyświetlenie, wystawianie, odtworzenie, a także publiczne
udostępnianie oryginału lub kopii Projektu i dokumentacji konkursowej w całości lub w
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części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w szczególności w sieci internet (np. na stronach internetowych,
portalach społecznościowych, blogach), w materiałach drukowanych, wydawnictwach, na
billboardach;
c) prezentacja Projektu i dokumentacji konkursowej w całości lub w części w środkach
masowego przekazu;
d) wykorzystanie Projektu i dokumentacji projektowej do celów marketingowych lub
promocyjno – reklamowych, w tym do swobodnego wykorzystania Projektu i
dokumentacji konkursowej w całości lub w części;
e) prawo do naprawy Projektu na podstawie dokumentacji projektowej.
2. Przyjęcie nagrody lub wyróżnienia jest równoznaczne z udzieleniem prawa do
wykonania Projektu na osiedlu „Riverview” w Gdańsku.
3. Wykorzystanie Projektu i dokumentacji konkursowej na opisanych polach eksploatacji
odbędzie się z poszanowaniem autorskich praw osobistych autora. Uczestnik Konkursu
zobowiązuje się nie wykonywać swoich autorskich praw osobistych w sposób
uniemożliwiający wyprodukowanie do 100 egzemplarzy przedmiotu Projektu dla Vastint,
a także ich umiejscowienie na osiedlu „Riverview” w Gdańsku lub innym miejscu
wskazanym przez Vastint.

§2
1.

2.

3.
4.

Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Projektu oraz do dokumentacji
konkursowej Vastint zapłaci Uczestnikowi Konkursu wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości 1.500 złotych netto (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 netto).
Wynagrodzenie płatne będzie przez Vastint w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników
Konkursu na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku przez Uczestnika Konkursu,
na konto bankowe Uczestnika Konkursu o numerze ……………………………………………..
Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1, jest niniejsza Umowa
oraz rachunek wystawiony przez Uczestnika Konkursu.
Wynagrodzenie przewidziane w niniejszym paragrafie wyczerpuje wszelkie roszczenia
finansowe Uczestnika Konkursu z tytułu wykonania niniejszej Umowy.

§3
1.

2.

Na podstawie niniejszej Umowy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do bezterminowego
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, które obejmują informacje lub
dane handlowe lub techniczne, otrzymane lub uzyskane od Vastint, niezależnie od
rodzaju nośnika, na którym przekazane zostały takie dane lub informacje, poczynając od
dnia zawarcia niniejszej Umowy, zwanych dalej „Informacjami Poufnymi”. Informacje
Poufne będą obejmować m.in. wszelkie kopie, dane, opracowania oraz przekazaną
dokumentację.
Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych oznacza w szczególności zakaz
ich udostępniania osobom trzecim. Wszelkie Informacje Poufne przekazane Uczestnikowi
Konkursu w ramach wykonywania niniejszej Umowy:
a) będą wykorzystane przez niego wyłącznie dla celów i w zakresie niezbędnym do
opracowania wyżej opisanego Projektu,
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b)

3.

nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane lub ujawniane w jakikolwiek sposób
lub w jakiejkolwiek formie,
c) pozostaną własnością Vastint lub jego następcy prawnego.
Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie ma zastosowania do
informacji:
a) które są powszechnie znane lub zostają udostępnione do wiadomości publicznej,
pod warunkiem że nie nastąpiło to wskutek naruszenia postanowień niniejszej
Umowy,
b) które zostały uzyskane przez Uczestnika Konkursu w sposób legalny od osób
trzecich, których nie dotyczy obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji
Poufnych.
§4

1.
2.
3.
4.

5.

c)

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o Prawie Autorskim Prawach Pokrewnych.
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Vastint.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
ewidencyjnych i podatkowych przez Vastint, a także w zakresie niezbędnym do
właściwego wykonania przedmiotu Umowy.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) pragniemy
poinformować, iż administratorem podanych przez Uczestnika Konkursu danych
osobowych jest Vastint Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18 A, 02-092 Warszawa.
Ponadto informujemy, że:
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 realizacji łączącej Panią/Pana z Vastint Poland sp. z o.o. umowy o dzieło
lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
(podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku
prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art.
6 ust. 1 lit. c RODO),
 realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO), rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez Vastint
Poland sp. z o.o. roszczeń związanych z zawartą umową, kontrola dostępu do
obszaru przetwarzania danych w organizacji administratora, prowadzenie działań
związanych z marketingiem bezpośrednim, działania związane z budowaniem
relacji biznesowych, w tym z organizacją wydarzeń, których organizatorem lub
sponsorem jest Vastint Poland sp. z o.o. oraz prowadzenie działań statystycznych
realizowanych przez administratora.
b) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu
kontakt z administratorem pod adresem info.poland@vastint.eu, numerem
telefonu 22 820 91 51 oraz korespondencyjnie pod adresem ul. Żwirki i Wigury
18A, 02-092 Warszawa,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zależności od celu i podstawy
przetwarzania do momentu:
 rozwiązania niniejszej umowy,
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d)

e)

f)

g)

h)

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
 wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy łączącej Pana/Panią z
Vastint Poland sp. z o.o.,
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Powyższe
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na rzecz naszych klientów, kontrahentów i
ich przedstawicieli w zw. z realizacją umów przez administratora. Ponadto dane osobowe
mogą zostać udostępnione organom państwa upoważnionym do dostępu do danych w
zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych (np. ZUS, Urząd Skarbowy) oraz
Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, podmiotom z grupy kapitałowej
administratora, a w razie wyraźnej zgody lub na Pani/Pana żądanie – na rzecz
towarzystw ubezpieczeniowych a także związków zawodowych. Dodatkowo dane
osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych w tym zakresie pracowników i
współpracowników oraz przez podmioty zewnętrzne przetwarzające dane na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu
windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
zawarcia i wykonania umowy – bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie jest
możliwe. Podanie przez Pana/Panią dodatkowych danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne i nie ma wpływu na łączący nas stosunek umowny.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Załącznik 1:
Opis Projektu
Vastint

Uczestnik Konkursu

...........................................
Erik Roger Andersson – Członek Zarządu

...........................................

...........................................
Iwona Anna Krzemińska – Członek Zarządu
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