
LICENCJA NA ODTWARZANIE PUBLICZNE - RADIO INTERNETOWE                                                                                                                  Świecie, 2020-11-23
(Nr licencji MD4773, faktura VAT 3151/20/11)  LICENCJA NA 36 MIESIĘCY (wydano egzemplarzy: 1)
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Licencjodawca: EJFA Tomasz Kowalczyk, 86-105 Świecie, W. Jagiełły 2/14, NIP 875-148-84-66
Licencjobiorca: Marta Gorąca Studio Treningu Personalnego NIP:829-169-50-04
Przedmiot licencji: Radio Internetowe MUSICDAYS ONLINE
Adres platformy radiowej: www.radio.musicdays.pl 

Data ważności licencji: 20.11.2020 - 20.11.2023

Adres lokalizacji: Studio Treningu Personalnego ul. Tymienieckiego 25c Łódź 90-350

Ilość wydanych egzemplarzy licencji: 1
Ilość lokali: 1
Powierzchnia 1 lokalizacji: 1-300m2

Login: mgoraca

§ 1 Prawa

1. Licencjobiorca uzyskuje prawo do odtwarzania publicznego muzyki publikowanej na platformie radia internetowego www.radio.musicdays.pl, w sposób zgodny z 
postanowieniami niniejszej licencji.

1.1 Utwory muzyczne / utwory audio-wizualne wchodzące w skład przedmiotu niniejszej licencji nie zostały zgłoszone do ochrony przez organizacje zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi i pokrewnymi lub opłaty z tytułu odtwarzania publicznego tych utworów zostały już uregulowane na mocy licencji której udzielił twórca. Autorzy, 
producenci i wykonawcy niezrzeszeni w sposób jednoznaczny zdeklarowali swoją wolę, że nie godzą się na pobieranie przez wszelkie organizacje opłat na ich rzecz w 
kontekście prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (negotorium gestio).

2. W ramach postanowień licencyjnych, Licencjodawca za pośrednictwem sklepu internetowego www.musicdays.pl oferuje nagrania kompozycji muzycznych i efektów 
dźwiękowych, wolnych od roszczeń lub praw podmiotów/osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi takich jak ZAIKS, STOART, ZPAV, 
SAWP). Licencjodawca posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe dotyczące pewnej części materiału muzycznego zawartego na platformie muzycznej. W innym 
przypadku Licencjodawca posiada stosowne licencje oraz upoważnienia w zakresie swojej działalności od autorów/wydawnictw dot. materiału muzycznego zawartego w radiu
internetowym objętym licencją. Licencjodawca udostępnia także wyselekcjonowaną muzykę w oparciu o wolne licencje Creative Commons*.  

*Licencjobiorca korzystając z niniejszej licencji staje się jednocześnie licencjobiorcą materiału muzycznego objętego licencją Creative Commons. Poniżej odnośniki do pełnej 
treści wolnych licencji Creative Commons:

CC BY 4.0 - Creative Commons uznanie autorstwa 3.0. Polska
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

CC BY SA 4.0 - Creative Commons uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0. Międzynarodowa
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

CC BY ND 4.0 – Creative Commons uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0. Międzynarodowa
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl

§ 2 Nabycie i zakres praw do używania

1. Licencjobiorca uzyskuje niepodlegającą przekazaniu licencję na korzystanie z radia internetowego MUSICDAYS ONLINE w zakresie odtwarzania publicznego w 
lokalach/miejscach publicznych wykorzystywanych w działalności komercyjnej/publicznej Licencjobiorcy.

2. Licencja podlega ograniczeniom czasowym oraz terytorialnym zgodnie z określonym wyżej zakresem: data ważności licencji, ilość i adresy lokalizacji. Po upływie terminu 
ważności Licencjobiorca traci wszelkie nabyte prawa do niej. Ilości lokali w których jednocześnie Licencjobiorca może korzystać z przedmiotu licencji nie może przekroczyć 
dozwolonego limitu.

3. We wszystkich innych kwestiach z wyjątkiem opisanej wyżej formy korzystania, prawa do wykorzystania objętego licencją radia internetowego pozostają zastrzeżone.

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 zakłócający porządek publiczny lub publiczną moralność.

5. W przypadku pogwałcenia warunków niniejszej licencji, Licencjobiorca zastrzega sobie możliwość unieważnienia licencji w trybie natychmiastowym.

6. Niniejsza licencja jest ważna jedynie z dokumentem sprzedaży wystawionym przez Licencjodawcę (faktura VAT).

§ 3 Funkcjonalność konta

1. W ramach utworzonego pojedynczego konta na platformie MUSICDAYS ONLINE Licencjodawca zobowiązuje się do zapewnienia zasobów muzycznych w formacie mp3 
udostępnionych w formie tematycznych kategorii muzycznych online. 

2. Dodatkowo Licencjodawca udostępnia możliwość edycji oraz przestrzeń serwerową w celach uploadu własnych plików mp3 Licencjobiorcy pełniących rolę 
komunikatów/reklam z możliwością ustalenia częstotliwości oraz umieszczenia w dostępnych kategoriach muzycznych.

3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane na serwerze drogą uploadu przez Licencjobiorcę i przestrzega Licencjobiorcę o działaniu w zgodzie 
z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r.

§ 4 Inne Postanowienia

1. Licencjodawca zapewnia, że utwory muzyczne publikowane w radiu internetowym objętym niniejszą licencją nie zostały zgłoszone do ochrony przez organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi lub opłaty z tytułu odtwarzania publicznego tych utworów zostały już uregulowane na mocy licencji której udzielił 
twórca.
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Licencjodawca: EJFA Tomasz Kowalczyk, 86-105 Świecie, W. Jagiełły 2/14, NIP 875-148-84-66
Licencjobiorca: Marta Gorąca Studio Treningu Personalnego NIP:829-169-50-04
Przedmiot licencji: baza plików MP3 
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Data ważności licencji: 20.11.2020 - 20.11.2023
 
Adres lokalizacji: Studio Treningu Personalnego ul. Tymienieckiego 25c Łódź 90-350

Ilość wydanych egzemplarzy licencji: 1
Ilość lokali: 1
Powierzchnia 1 lokalizacji: 1-300m2

§ 1 Prawa

1.  Licencjodawca za pośrednictwem swojego sklepu internetowego www.musicdays.pl oferuje nagrania kompozycji muzycznych i efektów dźwiękowych, wolnych od 
roszczeń lub praw podmiotów/osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi takich jak ZAIKS, STOART, ZPAV, SAWP). Licencjodawca posiada 
wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe dotyczące pewnej części materiału muzycznego zawartego na platformie muzycznej. W innym przypadku Licencjodawca posiada 
stosowne licencje oraz upoważnienia w zakresie swojej działalności od autorów/wydawnictw dot. materiału muzycznego umieszczonego na serwerze FTP. Licencjodawca 
udostępnia także wyselekcjonowaną muzykę w oparciu o wolne licencje Creative Commons*.  

 *Licencjobiorca korzystając z niniejszej licencji staje się jednocześnie licencjobiorcą materiału muzycznego objętego licencją Creative Commons. Poniżej odnośniki do pełnej
treści wolnych licencji Creative Commons:

CC BY 4.0 - Creative Commons uznanie autorstwa 3.0. Polska
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

CC BY SA 4.0 - Creative Commons uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0. Międzynarodowa
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

CC BY ND 4.0 – Creative Commons uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0. Międzynarodowa
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl 

 1.1 Utwory muzyczne / utwory audio-wizualne wchodzące w skład przedmiotu niniejszej licencji nie zostały zgłoszone do ochrony przez organizacje zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi i pokrewnymi lub opłaty z tytułu odtwarzania publicznego tych utworów zostały już uregulowane na mocy licencji której udzielił twórca. Autorzy, 
producenci i wykonawcy niezrzeszeni w sposób jednoznaczny zdeklarowali swoją wolę, że nie godzą się na pobieranie przez wszelkie organizacje opłat na ich rzecz w 
kontekście prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (negotorium gestio) .

2. Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania z przedmiotu licencji w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej licencji. 

§ 2 Nabycie i zakres praw do używania

1. Licencjobiorca uzyskuje niepodlegającą przekazaniu licencję na korzystanie z bazy muzyki mp3 w lokalach/miejscach publicznych wykorzystywanych w działalności 
Licencjobiorcy w zakresie odtwarzania publicznego. 

2. Licencja podlega ograniczeniom czasowym oraz terytorialnym zgodnie z określonym wyżej zakresem: data ważności licencji, ilość i adresy lokalizacji. Po upływie terminu 
ważności Licencjobiorca traci wszelkie nabyte prawa do niej. Ilości lokali w których jednocześnie Licencjobiorca może korzystać z bazy MP3 objętej licencją nie może 
przekroczyć dozwolonego limitu. 

3. We wszystkich innych kwestiach z wyjątkiem opisanej wyżej formy korzystania, prawa do wykorzystania przedmiotu licencji pozostają zastrzeżone.

4. Oprócz powyższych przepisów, zabrania się:

a) udostępniać, sprzedawać, wypożyczać, udzielać sublicencji na objętą licencją bazę plików MP3 osobom trzecim w jakiejkolwiek formie znanej lub wynalezionej w 
przyszłości.

b) używać objętą licencją bazę plików MP3 w sposób niezgodny z uregulowaniami szeroko rozumianego prawa lub zakłócający porządek publiczny lub publiczną moralność.

5. W przypadku pogwałcenia warunków niniejszej licencji, Licencjodawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia licencji w trybie natychmiastowym.

6. Licencja jest ważna jedynie z dokumentem sprzedaży wystawionym przez Licencjodawcę (faktura VAT).  

§ 3 Postanowienia licencji

1. Licencjodawca zobowiązuje się udostępnić przestrzeń serwera celem pobrania dowolnej ilości muzyki mp3 dostępnej w zbiorach Licencjodawcy w okresie trwania licencji.

2. Każdy udostępniony plik mp3 w okresie trwania niniejszej licencji Licencjobiorca będzie mógł odtwarzać publicznie w ramach czasowych określonych w 
niniejszej licencji. Upływ ważności licencji jest jednoznaczny z utratą praw do korzystania z pobranych plików mp3, a jeżeli materiał został skopiowany na 
jakiekolwiek urządzenie/komputer/odtwarzacz mp3 należy go trwale usunąć z danego urządzenia

3. Po upływie daty ważności licencji nie można korzystać z pobranych plików mp3 w żadnej postaci. Aby ponownie móc korzystać z przedmiotu licencji należy przedłużyć 
licencję na kolejny okres czasowy.

4. Licencjodawca zapewnia, że utwory muzyczne udostępniane Licencjobiorcy w ramach niniejszej licencji nie zostały zgłoszone do ochrony przez organizacje zbiorowego 
zarządzania lub opłaty z tytułu odtwarzania publicznego tych utworów zostały już uregulowane na mocy licencji której udzielił twórca.  
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