
                    Paweł Dusza 
                    Fotografia kreatywna 
                    698 745 066 
                    www.paweldusza.pl  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej umowy (zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

Bogatynia, dnia ………………………….. 

Umowa o dzieło na wykonanie dokumentacji fotograficznej 

zawarta pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, nr telefonu, PESEL) 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 

a …………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
(imię, nazwisko, nr telefonu, PESEL) 

zwanym dalej „Fotografem”. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Fotografa dokumentacji fotograficznej zgodnie z 

oczekiwaniami Zleceniodawcy, określonymi w niniejszej umowie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(rodzaj usługi) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(miejsce i termin) 

§ 2 

Fotograf zobowiązuje się do wykonania utworów fotograficznych w ilości ……………. szt. i przekazania 

ich Zleceniodawcy w terminie nie dłuższym niż ……………….. dni od ich wykonania, w postaci plików 

cyfrowych (JPG) nagranych na płycie CD/DVD oraz 3 wydruki wybranych zdjęć na fotograficznym 

papierze matowym, w formacie 23,5 x 15 cm.  

Dodatkowe oczekiwania Zleceniodawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ilość i rodzaj produktów) 

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Fotografa wynagrodzenia w wysokości 

...................zł brutto. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu odebrania dzieła (o których mowa w §2). 

Fotograf: 

 

………………………………………….. 

Zleceniodawca: 

 

…………………………….……………… 
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§ 4 

Autorem Fotografii w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach 

Pokrewnych jest Fotograf. 

§ 5 

Fotograf wyraża zgodę na publikowanie przez Zleceniodawcę fotografii wykonywanych podczas 

realizacji niniejszej umowy (w postaci cyfrowej), pod warunkiem wskazania Fotografa jako autora 

fotografii.  

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawie 

Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

postanowienia prawa polskiego. 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgodnej woli stron. 

§ 9 

W przypadku rozwiązania Umowy bądź niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek 

ze zobowiązań wskazanych w niniejszej umowie, każdej ze Stron przysługuje prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 3.  

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Fotograf: 

 

………………………………………….. 

 

Zleceniodawca: 

 

…………………………….……………… 

 


