УГОДА №______
про відчуження виключного права
г. ____________

«____»_____________2020 року

______________________________________________________________________________(ПІБ учасника), в особі у подальшому –
«Учасник», дієчий від свого імені та на основі влласного волевиявлення, з однієї сторони та
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІКОСМЕТІК», у подальшому – «Організатор», в особі представника за довіреністю
Продана Романа Михайловича, на основі довіреності № Д0120-23 від 09.01.2020 г., з другої сторони, заключили цю Угоду про наступне:
1.
Учасник безоплатно передає Організатору у повному обсязі виключні права на обʼєкти інтелектуальної власності (у тому числі на
обʼєкти авторського права та сміжних прав), зафіксованих у фотографічних творах (Додаток №1 до Угоди) (далі по тексту – «Твори») що
йому належать, а Організатор приймає вказані виключні права. Вказані права передаються цією Угодою без обмежень території та строку дії,
з правом передачі третім особам.
2.
Організатор стає єдиним власником виключних прав на Твори. Вказані права можуть передаватися Організатором повністю або
частково іншим особам.
3.
Організатор має право вносити у Твори (у тому числі на обʼєкти авторського права та суміжних прав) зміни, скорочення та
доповнення, додавати ілюстрації, графічні, текстові та інші обʼєкти, коментарі, передмову, післямову або будь-які пояснення,
використовувати у будь-яких важких та складових творах, сумісно з будь-якими творами та використовувати будь-якими іншими способами,
а також створювати на основі або з використанням елементів для нового твору. Організатор має право використовувати частини цих творів.
4.
Учасник підтверджує, що від авторів та виконавців Творів та сумісних у них обʼєктів отримані відповідні дозволи на виконання дій,
передбачених цією Угодою. Учасник також підтверджує, що при використанні творів (та складових до них обʼєктів) Організатор має право не
вказувати імʼя Учасника, а також імена особ, які внесли творчий вклад у створення Твору, та підтверджує, що така згода отримана від
вказаних осіб. Сторони розуміють, що положення даного пункту розповсюджується на третіх осіб, з якими Організатор підписав необхідні
договори по відношенню до Твору (та складових обʼєктів).
5.
Сторони розуміють, що відчуження виключних прав на Твори (у тому числі на обʼєкти авторського права та суміжних прав) означає,
що Учасник не має можливість використовувати Твори (у тому числі на обʼєкти авторського права та суміжних прав) у будь-якій формі
самостійно або надавати дозвіл на подібне використання будь-яким третім особам. При цьому Учасник підтверджує, що у осіб, які внесли
творчий вклад у створенні Твору, також не має прав використовувати Твори самостійно та/або предоставляти дані права третім особам.
Сторони розуміють, що відчуження виключних прав на Твори (у тому числі на обʼєкти авторського права та суміжних прав) Організатору
включає у себе право Організатору передавати повністю або частково виключні права на використання Творів та/або його частину (у тому
числі на обʼєкти авторського права та суміжних прав) третім особам на свій розсуд.
6.
Даною Угодою Учасник підтверджує, що має всі необхідні права для підписання цієї Угоди. Зокрема, Учасник гарантує, що він
самостійно отримав всі необхідні дозволи та підписав усі необхідні договори для використання Творів ( тому числі на обʼєкти авторського
права та суміжних прав) Організатором у відповідності до умов цієї Угоди, включаючи дозволи на використання імен, псевдонімів, осіб, які
створювали твори, виповнення та інші обʼєкти, які ввійшли у Твори, а також дозволити на використання інших нематеріальних обʼєктів, які є
у Творах. Організатор отримує дозвіл не використовувати імена (псевдоніми) вказаних осіб при будь-якому використанні Творів (та обʼєктів
що входять до нього). Учасник зобовʼязується надати Організатору копії договорів з указаними особами на протязі 3 (трьох) календарних
днів з моменту отримання відповідної вимоги від Організатора.
7.
Сторони визнають, що Організатор заключає цей Договір, покладаючись на безумовну дійсність та істинність вищевказаних
запевнень виходячи з того, що вони не є предметом суперечок або розгляду (судового, арбітражного, третійського чи іншого) на момент
заключення цієї Угоди. Якщо будь-яке з цих запевнень повністю або частково виявиться невірним, хибним або помилковим, або в разі
виявлення претензій третіх осіб, повʼязаних з авторським та/або суміжними правами по Договору, Учасник самостійно та за свій рахунок
урегульовує непорозуміння, та зробить інші можливі дії, виключаючи виникнення затрат та збитків Організатора. Якщо на протязі 30
(тридцяти) календарних днів Учасник не урегулює претензії, які виникли, Організатор має право вимагати від Учасника оплати повʼязаних
зі збитками, а також предʼявити інші вимоги, передбачені законодавством РФ.
8.
Всі суперечки, виникаючі з Угоди або повʼязані з нею, передаються на перегляд у Красногвардійський районний суд міста СанктПетербурга.
9.
Ця Угода складена в двох екземплярах, по одному із кожних сторін.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Учасник:
Організатор:
П. І. Б. ______________________________
ТОВ «ЮНІКОСМЕТІК»
Дата народження: _______________________
ІНН 7826704356, КПП 780601001
Паспорт______________________________
ОГРН 1027810260620
Виданий: ______________________________
Юридична адреса: 190068, Санкт-Петербург, Піскаревський пр.,
Адреса реєстрації_____________________
б. 63, корп. 6, літ. А, пом. 5Н, оф. 11
Поштова адреса: 195273 Росія, м. Санкт-Петербург,
Піскаревський пр., 63, літ. Е
р/с 40702810600004001681
в Північно-Західному філіалі АО «Банк Інтеза»
м. Санкт-Петербург
к/с 30101810100000000710
БИК 044030710
Піддпис/П.І.Б. повністю
_________________________________________

__________________/Р.М. Продан/

Додаток №1 до Угоди про відчуження виключного права № _______ від _________

м. ____________

«____»_____________2020 року

______________________________________________________________________________(ПІБ учасника), в особі у подальшому –
«Учасник», діє від свого імені та на основі власного волевиявлення, з однієї сторони та
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІКОСМЕТІК», у подальшому – «Організатор», в особі представника за довіреністю
Продана Романа Михайловича, на основі довіреності № Д0120-23 від 09.01.2020 г., з другої сторони, погодили передачу виключних прав на
обʼєкти інтелектуальної власності у тому числі на обʼєкти авторського права та суміжних прав), зафіксованих у наступних фотографічних
творах:

Учасник:
П. І. Б. ______________________________
Дата народження: _______________________
Паспорт______________________________
Виданий: ______________________________
Адреса реєстрації_____________________

Піддпис/П.І.Б. повністю
_________________________________________

Організатор:
ТОВ «ЮНІКОСМЕТІК»
ІНН 7826704356, КПП 780601001
ОГРН 1027810260620
Юридична адреса: 190068, Санкт-Петербург, Піскаревський пр.,
б. 63, корп. 6, літ. А, пом. 5Н, оф. 11
Поштова адреса: 195273 Росія, м. Санкт-Петербург,
Піскаревський пр., 63, літ. Е
р/с 40702810600004001681
в Північно-Західному філіалі АО «Банк Інтеза»
м. Санкт-Петербург
к/с 30101810100000000710
БИК 044030710

__________________/Р.М. Продан/

