
 

Umowa o współpracę w ramach XVIII Targów eHandlu 

 
zawarta w Poznaniu, w dniu [∙].[∙].2020  roku, pomiędzy: 
 
Infoguru Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy (60-478), ul. Truskawiecka 13, wpisaną do rejestru                   
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000721810 której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań –               
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem               
identyfikacji podatkowej (NIP) 7811967834 oraz numerem REGON 369698530, zwaną dalej Infoguru, reprezentowaną            
przez: 
Adama Zygadlewicza – Prezesa Zarządu komplementariusza  
a 
działającym/-ą osobiście Panem/Panią [∙], zam. w [∙], przy ul. [∙], nr PESEL [∙], zwanym/-ą dalej Prelegentem, 
 
przy czym Infoguru i Prelegent zwani są w dalszej części niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, każdy z osobna 
„Stroną”, łącznie zaś „Stronami”. 
 
§ 1 [Przedmiot Umowy] 
Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy Stron w ramach XVIII Targów eHandlu, zwanych dalej „Targami”,               
które odbędą się w dniu 23 października 2020 roku w Warszawie, w EXPOXXI ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222                 
Warszawa. 

 
§ 2 [Oświadczenia Infoguru] 
Infoguru oświadcza, że: 

1. jest organizatorem Targów, 
2. w ramach Targów umożliwia osobom trzecim, w tym Prelegentowi przeprowadzenie prezentacji dla uczestników             

Targów o uzgodnionym z Infoguru temacie, 
3. wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Prelegenta, podczas Targów, prelekcji o uzgodnionej z Infoguru             

tematyce.  

 
§ 3 [Zobowiązania Prelegenta] 

1. Prelegent zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić we wskazanym przez Infoguru czasie i miejscu, podczas              
Targów i na terenie EXPO Kraków w Krakowie, prelekcję na uzgodniony przez Strony temat.  

2. Prelegent zobowiązuje się do dnia 12 października 2020 roku wydać Infoguru w formacie PDF lub Keynote                
prezentację multimedialną, w proporcjach 16:9, zwaną dalej Prezentacją multimedialną, która będzie           
prezentowana podczas prelekcji prowadzonej przez Prelegenta. 

3. Infoguru może przekazać Prelegentowi szczegółowe wytyczne, co do czasu trwania prelekcji oraz konwencji, w              
jakiej prowadzona będzie prelekcja, do których Prelegent zobowiązany jest się zastosować.  

 
§ 4 [Materiały fotograficzne i wideo] 

1. Infoguru oświadcza, że zamierza rejestrować dźwięk i obraz prowadzonej przez Prelegenta prelekcji, a następnie              
rozpowszechniać wykonane nagranie wideo zarówno odpłatnie i nieodpłatnie, w całości lub w częściach. Ponadto              
Infoguru zamierza rozpowszechniać Prezentację multimedialną, w całości lub w częściach, w tym także             
inkorporowaną w całości lub w częściach do nagrania, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym. 

2. Infoguru oświadcza, że zamierza wykonać dokumentację fotograficzną prelekcji prowadzonej przez Prelegenta, a            
następnie rozpowszechniać wykonane fotografie. 

 
§ 5 [Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku] 

1. Prelegent wyraża nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie przez Infoguru jego wizerunku utrwalonego podczas            
prowadzonej przez Prelegenta prelekcji zarówno w formie materiału wideo, jak i w formie fotografii, bez               
jakichkolwiek ograniczeń w tym w szczególności co do formy rozpowszechniania i liczby rozpowszechnionych             
egzemplarzy oraz bez względu na ewentualną odpłatności dostępu do rozpowszechnionych egzemplarzy. 

 



 

2. Prelegent zobowiązuje się, w okresie 5 lat od dnia zawarcia Umowy, nie korzystać z prawa do odwołania zgody o                   
jakiej mowa w ust. 1 powyżej, o ile Infoguru nie wykorzysta wizerunku Prelegenta w sposób naruszający jego                 
dobra osobiste. 

3. § 6 [Własność intelektualna] 
1. Prelegent z dniem wydania Prezentacji multimedialnej, udziela Infoguru nieodpłatnej, niewyłącznej, na czas            

oznaczony 15 (słownie: piętnaście) lat, licencji na korzystanie z Prezentacji jako stanowiącej utwór w rozumieniu               
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90,                     
poz. 631), bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, wraz z prawem do udzielania dalszych licencji, na               
wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prezentacji multimedialnej, w całości lub w części -             
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Prezentacji multimedialnej lub jej części, w tym techniką            
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym inkorporowania          
fragmentów lub całości Prezentacji multimedialnej do innych utworów w tym w szczególności            
materiałów wideo, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prezentację multimedialną utrwalono -            
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania Prezentacji multimedialnej lub jej części w sposób inny niż określony w              
pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, oraz nadawanie i reemitowanie, a             
także publiczne udostępnianie Prezentacji multimedialnej lub jej części w taki sposób, aby każdy mógł              
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet). 

2. Prelegent nieodpłatnie wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie przez Infoguru opracowaniami Prezentacji            
multimedialnej. 

3. Prawo do korzystania z Prezentacji, o jakim mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności prawo do włączenia jej, w                   
tym w częściach, do materiału wideo, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

 
§ 7 [Komunikacja między Stronami] 
Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja związana z Umową prowadzona będzie w formie wymiany              
wiadomości email, o ile z postanowień Umowy nie wynika konieczność zachowania formy pisemnej, przez osoby               
upoważnione do wymiany wszelkich informacji związanych z Umową, w tym w szczególności informacji i wytycznych               
dotyczących Targów i prelekcji Prelegenta oraz do przesyłania Prezentacji multimedialnej, którymi są: 

1. po stronie Infoguru: Karolina Michalak, email: karolina.michalak@targiehandlu.pl, tel.: 721 945 134, 
2. po stronie Prelegenta: [∙], e-mail: [∙], tel.: [∙]. 

 
§ 8 [Poufność] 
Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje objęte Umową, w tym w szczególności warunki               
współpracy Stron ustalone na podstawie Umowy oraz treść dokumentu Umowy. 
 
§ 9 [Powierzenie wykonania Umowy osobom trzecim] 
Powierzenie wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim, w tym przeprowadzenia prelekcji, wymaga pisemnej, pod             
rygorem nieważności, zgody Infoguru. 
 
§ 10 [Postanowienia końcowe]  

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgodnej woli Stron i zachowania formy pisemnej. 
3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami związane z Umową rozwiązywane będą w pierwszej kolejności w drodze              

negocjacji Stron, a w razie niedojścia do porozumienia spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla               
siedziby Infoguru.  

4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.  
5. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) egzemplarzu             

dla każdej ze Stron.  
  

W imieniu Infoguru:  W imieniu Prelegenta: 

 



 

   
         Adam Zygadlewicz - Prezes Zarządu komplementariusz 

 


