UMOWA SPRZEDAŻY
ORAZ
PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
zawarta w dniu __________ 2020 r. w Sopocie pomiędzy:
___________________________________________________________________, zwanym
dalej „Sprzedającym”
a
Państwową Galerią Sztuki z siedzibą w Sopocie (81-720), przy Placu Zdrojowym 2,
samorządową instytucją kultury, wpisaną do Księgi rejestrowej instytucji kultury miasta
Sopot za numerem 3, posiadającą NIP 585-122-00-52, reprezentowaną przez Zbigniewa
Buskiego – Dyrektora, zwaną dalej „Kupującym”

§ 1.
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem obrazu (swego) autorstwa pod tytułem
_____________, o wymiarach ______cm x_____ cm, zwanego dalej „Dziełem”.
2. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do
Dzieła.
3. Sprzedający zapewnia, że nie zachodzą żadne przeszkody uniemożliwiające skuteczne
rozporządzenie przez Sprzedającego własnością Dzieła oraz autorskimi prawami
majątkowymi do Dzieła na rzecz Kupującego.
§ 2.
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Dzieło za cenę ___________ zł.
2. Kupujący oświadcza, że Dzieło zostało już mu wydane.
§ 3.
1. Sprzedający przenosi na Kupującego autorskie prawa majątkowe do Dzieła na
następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie rozpowszechniania: publiczne wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie lub reemitowanie, w szczególności telewizyjne
(bezprzewodowe – naziemne lub satelitarne, przewodowe), a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym;
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie wszystkimi technikami
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, fotograficzną, rzeźbiarską, odlewniczą,
holograficzną, reprograficzną, zapisu analogowego lub cyfrowego, w tym
magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach
typu flash oraz podobnych i wprowadzanie do pamięci komputerów;
3) w zakresie obrotu egzemplarzami i oryginałem: wprowadzanie do obrotu,
użyczanie lub najem.
2. Sprzedający przenosi na Kupującego prawo do zezwalania na rozporządzenie i
korzystanie z opracowań Dzieła na określonych w ust. 1 polach eksploatacji.
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§ 4.
Tytułem wynagrodzenia za przeniesienie na Kupującego autorskich praw majątkowych do
Dzieła na wszystkich polach eksploatacji określonych w § 3 ust. 1 oraz prawa o jakim mowa
w § 3 ust. 3 na wszystkich polach eksploatacji o jakich mowa w § 3 ust. 1, Kupujący zapłaci
Sprzedającemu łączne wynagrodzenie w wysokości _______________ zł brutto.
§ 5.
1. Cena o jakiej mowa w § 2 ust. 1 oraz wynagrodzenie o jakim mowa w § 4 zapłacone
zostaną przelewem na rachunek Sprzedającego o numerze ________________
2. Zapłata należności Sprzedającego o jakich mowa ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy
pisemnej.
2. Ewentualne spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Kupującego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1.

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Galeria Sztuki, z siedzibą w Sopocie, ul. Plac Zdrojowy 2, 81-720
Sopot, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Sopot pod numerem 3, NIP: 58512-20-052, e-mail sekretariat@pgs.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
iod@sopot.pl lub pisemnie pod adresem naszej siedziby określonej w pkt. 1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, w celu wykonania umowy Sprzedaży
oraz Przeniesienia Autorskich Praw Majątkowych oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz 6 ust. 1 lit. c) RODO w
związku z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości,
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz innych ustaw, z których wynika obowiązek administratora do
przetwarzania danych osobowych kontrahenta administratora.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące różne usługi na rzecz administratora, jak podmioty świadczące
obsługę informatyczną, obsługą prawną, usługi hostingu, usługi bankowe, usługi pocztowe lub kurierskie, firmy niszczące
dokumenty po okresie ich przechowywania. Odbiorcami danych osobowych będą też podmioty, z którymi będzie się
Pan/Pani kontaktować w ramach wykonywania umowy.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas do upływu przedawnienia roszczeń, do upływu terminu przedawnienia
zobowiązań podatkowych oraz do upływu terminu przechowywania dokumentów zgodnie z ustawą o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, w zależności od tego co nastąpi później. Dłużej dane osobowe będą przechowywane w razie
wszczęcia procedury przerywającej lub zawieszającej bieg terminu przedawnienia.
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość zawarcia i wykonania umowy z
administratorem. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do podania danych, jednak w razie ich niepodania nie
dojdzie do zawarcia umowy z administratorem.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

_______________________
Sprzedający

______________________
Kupujący
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