Umowa darowizny
zawarta w dniu 2020 pomiędzy:
…………………………………………………………(pełna nazwa AP), z siedzibą w ……
(..-…), przy ul. ……………., reprezentowanym przez: …………………………..(wskazanie
osoby uprawnionej do reprezentacji) – zwanym dalej „Archiwum”
a ………………………………..(imię, nazwisko, adres zamieszkania darczyńcy będącego osobą
fizyczną/nazwa jednostki organizacyjnej, adres siedziby, osoba uprawniona do reprezentacji
jednostki org.), zwanym dalej „Darczyńcą”
łącznie lub osobno zwanymi dalej odpowiednio „Stronami” lub „Stroną”
o następującej treści:
§ 1.
1. Darczyńca daruje (przekazuje), zaś Archiwum przyjmuje od Darczyńcy……… (wskazanie
przekazywanych materiałów), zwane dalej „Materiałem”/ „Materiałami”. wraz z prawami
opisanymi w § 2.
2. Darczyńca oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do przekazanych materiałów oraz
że jest jedynym ich właścicielem.
3. Darczyńca zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów w
zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w szczególności, że nie doszło do ich zbycia lub
obciążenia na rzecz osób trzecich, a ponadto że wykonanie Umowy przez Darczyńcę i Archiwum
nie naruszy praw osób trzecich.
4. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi przeciwko Archiwum jakiekolwiek roszczenia
dotyczące przedmiotu darowizny określonego w ust. 1, Darczyńca zobowiązuje się:
1) zwolnić Archiwum z odpowiedzialności wobec tych osób i
2) przejąć ewentualne zobowiązania Archiwum oraz wstąpić w miejsce Archiwum do
postępowania sądowego wszczętego przeciwko Archiwum (o ile takie wstąpienie będzie
dopuszczalne) i
3) pokryć wszelkie koszty oraz szkody Archiwum związane ze zgłoszonymi roszczeniami, w
szczególności w zakresie odszkodowań, kar, ugód, wyroków sądowych, kosztów
zastępstwa procesowego, kosztów sądowych lub kosztów polubownego załatwienia
sprawy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania przez Archiwum w tym
zakresie.
5. Archiwum zobowiązuje się do wykorzystywania Materiałów wyłącznie w celu określonym
niniejszą Umową, w sposób nienaruszający praw Darczyńcy, jak też osób trzecich, w
szczególności dóbr osobistych oraz dobrego imienia i wizerunku Darczyńcy oraz osób trzecich.
§ 2.
1. Wraz z Materiałami, o których mowa w § 1 ust. 1, Darczyńca daruje (przekazuje), zaś
Archiwum przyjmuje od Darczyńcy autorskie prawa majątkowe do Materiałów bez ograniczeń
czasowych ani terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt 2 –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do
pamięci komputerów, przesyłanie między komputerami, serwerami;
4) rozpowszechnianie przy użyciu sieci teleinformatycznych, w tym poprzez internet;
5) tworzenie oraz rozpowszechnianie dzieł zależnych stworzonych na podstawie lub przy
wykorzystaniu Materiałów, a także korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych
w niniejszym paragrafie, co następuje w formie nieodpłatnej oraz bez określenia
dodatkowych warunków przez Darczyńcę lub Archiwum;
6) udostępnianie osobom trzecim, w dowolny sposób, w tym przewidywany w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego.
2. Darczyńca oświadcza, iż wyraża zgodę na umieszczenie jego imienia i nazwiska w ewidencji
zasobu Archiwum.
§ 3.
1. Strony zgodnie oświadczają, że wydanie Materiałów na rzecz Archiwum nastąpiło przed
dniem zawarcia niniejszej Umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do materiałów, o
których mowa w § 2 nastąpiło z chwilą zawarcia niniejszej Umowy.
§ 4.
Strony określają łączną wartość przedmiotu darowizny na kwotę .................... złotych.
§ 5.
Darczyńca zastrzega sobie prawo odwołania darowizny jedynie wówczas, gdy z przyczyn leżących
po stronie Archiwum– nie wywiąże się ono z warunków umowy.
§ 6.
1. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Archiwum jego danych osobowych w
postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/do korespondencji, adresu e-mail, w celu
realizacji niniejszej umowy, w tym na potrzeby archiwizacji w ewidencji zasobu Archiwum, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z
późn. zm.).
2. Archiwum oświadcza, iż jest Administratorem przekazanych danych, o których mowa
w ust. 1.
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§ 7.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają do niej zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Archiwum.
4. Ewentualne koszty wykonania niniejszej Umowy ponosi Archiwum.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ARCHIWUM

DARCZYŃCA
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