LICENCJA NR 000/0000/01
wydana dn. 01.01.2016 r. w Warszawie
Licencjodawca: JRS MEDIA Joanna Rocka-Szerszenowicz , ul. Czarnomorska 13, 02-758 Warszawa,
NIP 951-172-81-44
Licencjobiorca: SALON FRYZJERSKI „STYL” JAN KOWALSKI
ul. SENATORSKA 1, 40-053 WARSZAWA, NIP 614-128-19-55
Przedmiot licencji: Radio Internetowe
Data wygaśnięcia licencji: 01.01.2017 r.
Ilość lokali: 1
Kategoria lokalu: MINI (do 30 m²)
Adres platformy radiowej: http://www.hairtrendy.pl lub http://www.radiopasja.pl

Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie, majątkowe, wykonawcze i
producenckie do wszystkich utworów emitowanych w radiu internetowym na www.hairtrendy.pl
oraz www.radiopasja.pl zwanych dalej „Utworami” oraz, że ma prawo do udzielenia licencji, a
licencja niniejsza nie narusza praw osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi takich jak ZAIKS, STOART, ZPAV, SAWP).
Licencjobiorca zamierza korzystać z radia internetowego na www.hairtrendy.pl lub
www.radiopasja.pl i wyraża wolę otrzymania od Licencjodawcy licencji dotyczącej
wykorzystywania Utworów.
ZAKRES PRAW DO UŻYTKOWANIA
1. Na podstawie niniejszego dokumentu Licencjodawca udziela Licencjobiorcy pozwolenia
(Licencji) na publiczne odtwarzanie Utworów radia internetowego www.hairtrendy.pl lub
www.radiopasja.pl wyłącznie w miejscach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do
niniejszej Licencji.
2. Licencja jest ważna jedynie z dokumentem sprzedaży wystawionym przez firmę JRS MEDIA
(faktura VAT) i wchodzi w życie po dokonaniu płatności.
3. Licencja podlega ograniczeniom czasowym oraz terytorialnym zgodnie z określonym wyżej
zakresem: data wygaśnięcia Licencji, ilość lokali, adres wg załącznika nr 1. Po upływie
terminu ważności Licencjobiorca traci wszelkie nabyte prawa do niej. Ilość lokali, w których
jednocześnie Licencjobiorca może odtwarzać Utwory objęte Licencją nie może przekroczyć
limitu określonego w załączniku nr 1.
4. Oprócz powyższych przepisów, zabrania się:
a) udostępniać, sprzedawać, wypożyczać, udzielać sublicencji na objęte Licencją radio
internetowe osobom trzecim w jakiejkolwiek formie znanej lub wynalezionej w
przyszłości,
b) używać objęte Licencją radio internetowe w sposób niezgodny z uregulowaniami
szeroko rozumianego prawa lub zakłócać porządek publiczny lub publiczną
moralność.
5. W przypadku pogwałcenia warunków niniejszej Licencji, firma JRS MEDIA zastrzega sobie
możliwość unieważnienia jej w trybie natychmiastowym.
6. Naruszenie przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Licencji naraża Licencjobiorcę na
konsekwencje prawne wynikające z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku i Ustawy z
9 czerwca 2000 (z późn. zmianami) o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz
przepisów Kodeksu Cywilnego.

Za licencjodawcę
.............................................................

Załącznik Nr 1 do Licencji Nr 000/0000/01
Wykaz punktów Licencjobiorcy, w których odtwarzane będą Utwory:
SALON FRYZJERSKI „STYL” JAN KOWALSKI
ul. SENATORSKA 1, 40-053 WARSZAWA, NIP 614-128-19-55

Za Licencjodawcę:
....................................................

