Umowa o prezentację utworu sztuki plastycznej w Internecie
W dniu .................... w ....................
między:
1.	Spółką działającą pod firmą ...................., z siedzibą w ...................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez ...................., pod numerem ...................., NIP ...................., reprezentowaną przez .................... (zwaną dalej Portalem internetowym), z jednej strony,
a
2.	...................., zamieszkałym w ...................., nr dowodu osobistego ...................., nr PESEL .................... (zwanym dalej Fotografem), z drugiej strony,
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1 [przedmiot umowy]
1.	Fotograf wykonał/zobowiązuje się wykonać i dostarczyć serię .................... fotografii, spośród których Portal internetowy wybierze .................... do rozpowszechniania.
2.	Fotografie te dotyczą/będą dotyczyły problematyki społecznej.
3.	Portal internetowy zobowiązuje się do rozpowszechniania wybranych fotografii na specjalnie utworzonej stronie internetowej w ramach portalu internetowego "Zwierciadło. Współczesnych Polaków portret własny" dostępnego pod adresem http://www.................... .
§ 2 [oświadczenia stron]
1.	Fotograf zapewnia Portal internetowy, że fotografie są/będą efektem jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze.
2.	Fotograf zapewnia Portal internetowy, że fotografie były dotąd rozpowszechniane jedynie na wystawie zatytułowanej .................... organizowanej przez .................... w dniach .................... . Nie były natomiast rozpowszechniane w Internecie.
3.	Fotograf zobowiązuje się do nieudostępniania fotografii osobom trzecim w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
4.	Fotograf oświadcza, że fotografie są wolne od wad prawnych.
5.	Fotograf gwarantuje Portalowi internetowemu spokojne, niezakłócone korzystanie z fotografii przez cały czas trwania umowy.
6.	Fotograf upoważnia Portal internetowy do niezamieszczania jego nazwiska na każdej osobnej fotografii. Nazwisko Fotografa będzie umieszczone w nagłówku strony internetowej wraz z krótką notką biograficzną.
7.	Fotograf upoważnia Portal internetowy do opatrzenia poszczególnych fotografii podpisami.
8.	Portal internetowy oświadcza, że jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych oraz, że prowadzi portal internetowy "Zwierciadło. Współczesnych Polaków portret własny".
9.	Portal internetowy zapewnia Fotografa, że rozpowszechnianie serwisu fotograficznego nastąpi z poszanowaniem jego autorskich praw osobistych, zwłaszcza prawa do integralności fotografii oraz prawa do ich rzetelnego wykorzystania.
10.	Portal internetowy zapewnia Fotografa, że nie udostępni serwisu fotograficznego ani pojedynczych fotografii wchodzących w jego skład osobom trzecim.
§ 3 [udzielenie licencji]
1.	Fotograf udziela Portalowi internetowemu licencji wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na okres .................... lat.
2.	Licencja obejmuje korzystanie z fotografii na następujących polach eksploatacji:
a)	digitalizacja zdjęć utrwalonych techniką analogową; 
b)	wprowadzenie do pamięci komputera w celu przygotowania do rozpowszechniania;
c)	wprowadzenie do pamięci serwera w celu udostępniania w serwisach sieciowych (uploading);
d)	rozpowszechnianie w Internecie drogą przewodową i bezprzewodową;
e)	ściągnięcie utworu zapisanego w pamięci serwera (downloading); 
f)	Korzystanie z fragmentów fotografii.
3.	Fotograf upoważnia Portal internetowy do udzielania sublicencji.
§ 4 [dostarczenie fotografii]
1.	Fotograf dostarczy fotografie Portalowi internetowemu w terminie .................... dni od zawarcia niniejszej umowy na adres .................... . Będą to negatywy oraz pojedyncze odbitki.
2.	Będą to fotografie kolorowe wykonane aparatem .................... przy użyciu obiektywu .................... .
3.	Portal internetowy dokona oceny fotografii i wybierze fotografie przeznaczone do rozpowszechniania w terminie .................... od dostarczenia.
§ 5 [rozpowszechnianie fotografii na stronie internetowej]
1.	Portal internetowy nie będzie modyfikował fotografii, nawet jeśli będzie to wskazane ze względu na ich umieszczenie na stronie WWW.
2.	Fotografie umieszczone na stronie WWW będą zapisane w plikach .................... o rozdzielczości minimalnej .................... mln pikseli oraz będą spełniały następujące minimalne wymogi jakościowe .................... .
3.	Każda z fotografii wybranych do rozpowszechniania przed jej umieszczeniem na stronie WWW zostanie przedstawiona Fotografowi do akceptacji. Fotograf może sprzeciwić się rozpowszechnianiu fotografii ze względu na niską jakość kopii.
4.	Każda fotografia umieszczona na stronie WWW będzie zawierała podpis (zaakceptowany przez Fotografa), datę wykonania, zastrzeżenie prawa autorskiego oraz symbol ©.
5.	Fotograf otrzyma kopie fotografii umieszczonych na stronie WWW wraz z podpisami, zarejestrowane na nośniku cyfrowym. Kopie te nie mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych.
6.	Portal internetowy zobowiązuje się traktować dostarczone przez Fotografa negatywy oraz odbitki ze starannością, jakiej można oczekiwać od profesjonalisty.
7.	Negatywy i odbitki zostaną zwrócone Fotografowi w terminie .................... dni od umieszczenia fotografii na stronie WWW. Portal internetowy zapłaci Fotografowi karę umowną w wysokości .................... zł w przypadku zniszczenia lub utraty negatywów. Ponadto portal internetowy przyjmuje na siebie ryzyko zniszczenia lub utraty negatywów w czasie transportu czy spedycji oraz zobowiązuje się do ich ubezpieczenia na czas transportu.
8.	Po zakończeniu eksploatacji fotografii Portal internetowy będzie przechowywał kopie fotografii zarejestrowane na nośniku cyfrowym. Mogą one służyć wyłącznie celom archiwalnym.
§ 6 [wynagrodzenie fotografa]
1.	Fotograf otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości .................... zł za każdą wykorzystaną do rozpowszechniania fotografię oraz dodatkowo ....................% ceny za każdy dostęp do strony WWW.
2.	Fotograf otrzyma w dniu podpisania niniejszej umowy jako zaliczkę kwotę .................... zł. Pozostała część wynagrodzenia ryczałtowego zostanie wypłacona w terminie .................... dni od umieszczenia fotografii na stronie WWW na konto bankowe wskazane przez Fotografa.
3.	Wynagrodzenie zostanie wypłacone na konto Fotografa nr .................... w banku .................... w terminie .................... dni od zajścia zdarzenia będącego podstawą jego wypłaty.
4.	W związku z wypłatą należności procentowej Fotograf ma prawo do informacji o liczbie zapłaconych dostępów do strony WWW. Informacje te będą przekazywane Fotografowi listownie raz na kwartał/pół roku/rok. W celu weryfikacji tych informacji Fotograf ma prawo wglądu do dokumentacji księgowej Portalu internetowego. 
5.	Portal internetowy odliczy i przekaże do wskazanego przez Fotografa urzędu skarbowego stosowną kwotę jako zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 7 [zmiany umowy]
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, aneksy do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 8 [klauzula arbitrażowa]
1.	Strony postanawiają, że wszelkie spory mogące w przyszłości wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd polubowny. 
2.	Sąd będzie obradował w siedzibie Portalu internetowego.
3.	Sąd składa się z trzech arbitrów.
4.	Strony wyznaczają po jednym arbitrze, a arbitrzy superarbitra.
5.	Wyrok sądu polubownego wywołuje skutki określone w kodeksie postępowania cywilnego.
§ 9 [prawo właściwe]
Strony postanawiają, że prawem właściwym dla oceny niniejszej umowy jest prawo polskie.
§ 10 [egzemplarze i wersje umowy]
1.	Niniejsza umowa została sporządzona w .................... egzemplarzach, po .................... dla każdej ze stron, w językach polskim i .................... .
2.	W razie wątpliwości wiążąca jest wersja .................... ..

