Załącznik nr 4 Umowa licencyjna

UMOWA LICENCYJNA NA WYKORZYSTANIE OZNACZENIA
SŁOWNO – GRAFICZNEGO „e - TOLL” (dalej: „Umowa Licencyjna”)
zawarta w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron pomiędzy:
Skarbem Państwa - Ministrem Finansów, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul.
Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa posiadającym NIP: 526-025-02-74 oraz REGON:
000002217 (zwanym dalej: „Licencjodawcą”),
reprezentowanym przez:
oraz
……………………………………………

(zwanym

dalej:

„Przedsiębiorcą”

lub

„Licencjobiorcą”),
reprezentowanym przez:
łącznie zwani „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”,
o następującej treści.

Preambuła
Zważywszy, że Strony przewidują zawrzeć umowę o dostępność Kart Flotowych dla Systemu
Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Umowa”), Strony
postanowiły zawrzeć Umowę Licencyjną, przedmiotem której jest uregulowanie zasad
wykorzystania oznaczenia słowno – graficznego „e - TOLL”, zwanego dalej „Oznaczeniem”,
w związku z zawarciem Umowy, o której mowa w art. 13iba ustawy z 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).
Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane wprost w Umowie Licencyjnej,
należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem przyjętym w Umowie.
§1

1. Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na Oznaczenie i ustalenie warunków korzystania przez
Licencjobiorcę z Oznaczenia.
2.

Licencjodawca oświadcza, iż:
1) jest wyłącznie uprawnionym z tytułu praw autorskich majątkowych do
Oznaczenia i może nim rozporządzać w dopuszczalnym przez prawo zakresie,
2) Oznaczenie nie jest obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób
trzecich, a zawarcie Umowy Licencyjnej nie wymaga uzyskania zgody osób
trzecich,
3) nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności, na skutek których wykonanie
Umowy Licencyjnej naruszałoby prawa osób trzecich,
4) nie przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz prawa zależne do
Oznaczenia.

3.

Licencjobiorca zostaje upoważniony do korzystania z Oznaczenia w celach i na
warunkach wskazanych w Umowie Licencyjnej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.

4.

Licencjobiorca uprawniony jest do:
1) umieszczenia Oznaczenia na stronach internetowych Licencjobiorcy,
2) oznaczenia swojej siedziby,
3) umieszczenia Oznaczenia na materiałach promocyjnych i reklamowych
Licencjobiorcy; przy czym sposób umieszczenia Oznaczenia nie może
wprowadzać w błąd co do tego, kto jest właścicielem Systemu Poboru Opłaty
Elektronicznej KAS i musi być uprzednio zaakceptowany przez Licencjodawcę
w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
4) wykorzystania

Oznaczenia

w inny sposób,

uzgodniony uprzednio

z

Licencjodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.

Licencja do korzystania z Oznaczenia zostaje udzielona na następujących polach
eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Oznaczenia, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową lub
poprzez wprowadzenie do pamięci komputera lub trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, w tym sporządzenie ich kopii,

2) publiczne rozpowszechnianie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne
udostępnianie Oznaczenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
3) rozpowszechnianie w sieci Internet,
4) wykorzystanie Oznaczenia do celów marketingowych lub reklamowych.
6.

Licencjobiorca zobowiązany jest korzystać z Oznaczenia:
1) w sposób zgodny z prawem, porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami,
zasadami współżycia społecznego i niegodzący w dobre imię, reputację i
wizerunek Licencjodawcy,
2) w sposób niewprowadzający w błąd co do charakteru, przeznaczenia,
pochodzenia, jakości i właściwości towarów oraz usług oznaczonych
Oznaczeniem,
3) w sposób nienaruszający praw osób trzecich,
4) wyłącznie w celu wskazanym w ust. 3 powyżej.

7.

Licencjobiorca zobowiązany jest korzystać z Oznaczenia w sposób zgodny z Księgą
Identyfikacji Wizualnej stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy Licencyjnej.

8.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania żadnych opracowań, zmian,
przeróbek, adaptacji, modyfikacji Oznaczenia itp. Licencjobiorca nie jest uprawniony do
wykonywania praw zależnych do Oznaczenia i wyrażania zgody na ich wykonywanie.

9. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca nie jest uprawniony
do udzielania innym osobom upoważnienia do korzystania z Oznaczenia (sublicencja) bez
uprzedniej zgody Licencjodawcy udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Licencjodawca upoważnia Przedsiębiorcę do stworzenia na własny koszt materiałów
reklamowych i promocyjnych w zakresie i o cechach wskazanych w załączniku nr 1 do
Umowy Licencyjnej – Księdze Identyfikacji Wizualnej, oraz według zasad wskazanych w
poniższych ustępach.
11. Strony zgodnie oświadczają, że Licencjodawcy przysługuje prawo do przeprowadzenia
czynności kontrolnych w zakresie realizacji praw i obowiązków opisanych w niniejszym
paragrafie, w tym do żądania od Przedsiębiorcy wszelkich informacji lub dokumentów
związanych z Umową Licencyjną, w szczególności związanych z realizacją obowiązków
umownych. W razie stwierdzenia przez Licencjodawcę jakichkolwiek uchybień
świadczących o nienależytym wykonaniu Umowy Licencyjnej, Licencjodawca ma prawo

sporządzić protokół kontroli, którego treść przekaże Przedsiębiorcy. Wnioski protokołu
kontroli są dla Przedsiębiorcy wiążące. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wdrożenia
wniosków protokołu kontroli w terminie wskazanym przez Licencjodawcę, nie krótszym
jednak niż 7 dni. Licencjodawca, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek
Przedsiębiorcy może wydłużyć termin wdrożenia wniosków protokołu kontroli.
§2
1. Umowa Licencyjna zostaje zawarta na czas realizacji Umowy.
2.

Umowa Licencyjna wygasa z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, chyba, że
Strony postanowią inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.

3.

Licencjodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania Umowy Licencyjnej przez
Licencjobiorcę lub naruszenia jej postanowień, w tym w szczególności co do sposobu
korzystania z Oznaczenia określonego w § 1 Umowy Licencyjnej.

4.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej powinno zostać sporządzone w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Licencyjnej Licencjobiorca zobowiązany jest
do zaprzestania korzystania z Oznaczenia.
§3

1. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kar umownych w
następujących przypadkach i wysokości:
1) za korzystnie z Oznaczenia w sposób sprzeczny niż wskazany w § 1 Umowy
Licencyjnej – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
2) za korzystanie z Oznaczenia na terytorium innym niż wskazane w § 1 ust. 3
Umowy Licencyjnej – w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek
naruszenia;
3) za naruszenie zasad dotyczących udzielania sublicencji wskazanych w § 1 ust.
9 Umowy Licencyjnej – w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek
naruszenia;
4) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy Licencyjnej – w
wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu
obowiązku wskazanego w § 2 ust. 5 Umowy Licencyjnej.

2. Zapłata przez Licencjobiorcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie
zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku realizacji Umowy Licencyjnej lub z jakichkolwiek
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej.
3. Kary umowne przewidziane w ust. 1 nie kumulują się; za każde zdarzenie powodujące
możliwość naliczenia kary umownej Licencjodawca może naliczyć karę umowną na jednej
podstawie umownej wymienionej w ust. 1.
4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wartość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym
wykonywaniem przez Licencjobiorcę Umowy Licencyjnej.
5. Kary umowne mogą zostać naliczone przez Licencjodawcę także po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu niniejszej Umowy Licencyjnej, o ile zdarzenie powodujące naliczenie kary
umownej miało początek w okresie obowiązywania Umowy Licencyjnej.
6. Kara umowna jest płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Licencjobiorcę
wezwania do zapłaty kary umownej.
§4
1. Licencjobiorca jest uprawniony do udzielenia innym podmiotom upoważnienia do
korzystania z Oznaczenia (Sublicencja), jeśli podmioty te realizują wraz z
Licencjonobiorcą cel, określony w § 1 ust 3 Umowy Licencyjnej.
2. Sublicencja może zostać udzielona na zasadach i w zakresie analogicznym, jak
niniejsza Umowa Licencyjna.
3. Licencjonobiorca przekaże Licencjonodawcy kopie zawartych Umów Sublicencyjnych,
w terminie 3 dni od ich zawarcia.
4. Licencjonobiorca przekaże Licencjonodawcy zestawienie Sublicencji z określeniem
podmiotu, któremu udzielono Sublicencji, jej zakresu, okresu na jaki została udzielona
i statusu. Zestawienie będzie przekazywane w terminie 7 dni po zakończonym
miesiącu i będzie zawierało dane narastająco. Zestawienie zostanie sporządzone w
języku polskim.
5. Licencjonobiorca odpowiada za korzystanie z Oznaczenia w sposób sprzeczny niż
wskazany został w § 1 Umowy Licencyjnej przez podmiot, któremu udzieli Sublicencji,
w tym zobowiązany jest z tego tytułu do zapłaty kary umownej, określonej w § 3 ust. 1
Umowy Licencyjnej.
§5

1. Wszelkie informacje pozyskane przez Licencjobiorcę od Licencjodawcy przy zawarciu
lub wykonywaniu Umowy Licencyjnej, a także treść Umowy Licencyjnej są
informacjami poufnymi przeznaczonymi wyłącznie do wiadomości Licencjobiorcy (dalej
„Informacje Poufne”).
2. Licencjobiorca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie
Licencyjnej, do:
a) utrzymywania w tajemnicy Informacji Poufnych oraz ochrony Informacji Poufnych
przed osobami trzecimi,
b) nieujawniania Informacji Poufnych nikomu, w tym jakiejkolwiek osobie trzeciej bez
uprzedniej, pisemnej zgody Licencjodawcy udzielonej pod rygorem nieważności,
c) używania Informacji Poufnych wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania
postanowień wynikających z Umowy Licencyjnej ,
d)

nierozpowszechniania, nieujawniania oraz niewykorzystywania również informacji,
które nie stanowią Informacji Poufnych, jeżeli takie działanie mogłoby wyrządzić
szkodę Licencjodawcy lub w jakikolwiek sposób zaszkodzić jej reputacji.

3. Licencjobiorca zadba o to, aby Informacje Poufne były należycie zabezpieczone i były
przekazywane podległym mu pracownikom, współpracownikom lub podwykonawcom
jedynie w trybie i w zakresie niezbędnym do wykonywania zleconych im obowiązków
związanych z realizacją Umowy Licencyjnej. Wykonawca zapewnia, że osoby te
zobowiążą się do zabezpieczenia i nieujawniania Informacji Poufnych w stopniu nie
mniejszym niż wynikający z Umowy Licencyjnej.
4. Informacjami Poufnymi nie są informacje, które:
a)

są powszechnie znane lub zostały upublicznione w inny sposób niż przez
naruszenie postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej przez Licencjobiorcę,

b)

zostały ujawnione przez Licencjobiorcę na podstawie uprzedniej, pisemnej zgody
Licencjodawcy udzielonej pod rygorem nieważności, z informacją o możliwości ich
wykorzystywania bez ograniczeń, w tym z zezwoleniem do dalszego ujawniania;

c)

których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

5. Jeżeli Licencjobiorca zostanie zobowiązany do ujawnienia informacji stanowiącej
Informację Poufną przez sąd lub inny uprawniony organ władzy publicznej, działający
na podstawie przepisów prawa i w ramach swoich kompetencji, wówczas niezwłocznie
przekaże do Licencjodawcy pisemną informację o zaistnieniu takiego obowiązku.
6. Licencjobiorca odpowiada za szkodę wyrządzoną Licencjodawcy przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia Informacji Poufnych,
wbrew postanowieniom Umowy Licencyjnej.

7. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie
i niezależny od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Licencyjnej.
§6
1. Licencjobiorca i Licencjodawca, przetwarzając dane osobowe w związku z zawarciem
Umowy Licencyjnej, będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych w tym przepisów 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.)
(RODO).
2.

Strony zobowiązują się do skutecznego i terminowego spełnienia obowiązku
informacyjnego, o którym stanowi art. 14 RODO, w imieniu i na rzecz drugiej Strony
poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe
przekazały lub przekażą drugiej Stronie, w celu i w związku z zawarciem i realizacją
Umowy. Dotyczy to m.in. osób reprezentujących Stronę oraz wyznaczonych przez nią
do zawarcia i realizacji Umowy Licencyjnej. Wzór klauzuli informacyjnej Szefa KAS
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Licencyjnej. Wzór klauzuli informacyjnej
Przedsiębiorcy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy Licencyjnej.

3. Na żądanie Szefa KAS, Przedsiębiorca dostarczy dowód przekazania klauzuli
informacyjnej.
§7
1. Strony ustalają osoby do kontaktu w zakresie bieżącej współpracy na podstawie
Umowy Licencyjnej:

2.

a)

ze strony Licencjodawcy: [ ], tel.: [ ], e – mail: [ ],

b)

ze strony Licencjobiorcy: [ ], tel.: [ ], e – mail: [ ].

Strony wskazują oficjalne dane teleadresowe i adresy e-mail każdej ze Stron, na które
należy kierować oświadczenia woli takie jak oświadczenia o rozwiązaniu lub
wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej, naliczeniu kar umownych:
a)

ze strony Licencjodawcy: [ ], tel.: [ ], e – mail: [ ],

b)

ze strony Licencjobiorcy: [ ], tel.: [ ], e – mail: [ ].

3. W przypadku zmiany osób lub danych wskazanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, Strona
zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uznania
za skutecznie doręczone oświadczenia wysłane na ostatni adres do doręczeń,
wskazany przez tę Stronę. Językiem komunikowania się Stron niniejszej Umowy

Licencyjnej przy realizacji jej przedmiotu jest język polski.
§8
1.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie Licencyjnej, zastosowanie znajdują
odpowiednie normy prawa polskiego, w szczególności zawarte w przepisach ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 1062).

2.

Strony

zgodnie

postanawiają,

że

w

przypadku

stwierdzenia,

że

jakiekolwiek

postanowienie Umowy Licencyjnej jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, to nie
będzie to miało wpływu na pozostałe jej postanowienia, chyba że z okoliczności będzie
wynikało w sposób oczywisty, że bez postanowień dotkniętych nieważnością lub
bezskutecznością Umowa Licencyjnej nie zostałaby zawarta.
3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy Licencyjnej wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z wyłączeniem przypadków wskazanych w Umowie Licencyjnej.

4.

Wszelkie spory wynikające z Umowy Licencyjnej lub z nią związane, rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

5.

Umowa Licencyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

6.

Strony postanawiają, że integralnymi częściami zawartej między nimi Umowy Licencyjnej
są następujące załączniki, które – łącznie z treścią Umowy Licencyjnej – składają się na
dokumentację Umowy Licencyjnej i całość uzgodnień Stron w zakresie ich współpracy:
a)

Załącznik nr I – Księga Identyfikacji Wizualnej;

