
Umowa w zakresie współpracy w modelu Dropshipping 
 

 
Zawarta w ............................. w dniu ........................ pomiędzy: 
 
ENTROPIA S.C. Hurtownia Erotyczna EroPlace.pl z siedzibą w Knurowie 44-196 przy  
ul. Witosa 23, NIP: 969-160-90-78, Regon: 243466687,  
zwaną dalej w umowie „Licencjodawcą”, a  
 
[...........................], prowadzącą działalność pod firmą [...........................] z siedzibą [...........................] przy 
ul. [.............................], wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod nr [....],zwaną dalej w umowie 
„Licencjobiorcą”, o następującej treści: 

 
Definicje: 

 Plik XML - lista produktów wraz z opisami, tytułami oraz zdjęciami, które udostępnia do sprzedaży 
dystrybutor EroPlace.pl w postaci elektronicznej  

 Oferta - stanowi listę produktów w postaci pliku XML lub w postaci tradycyjnego katalogu produktów 
w formie drukowanej 

 Integracja - zaimportowanie pełnej lub częściowej listy produktów z oferty dystrybutora EroPlace.pl 
do kanału sprzedaży Licencjobiorcy 

 kanał sprzedaży - dowolna forma sprzedaży produktów np. Sklep internetowy, portal aukcyjny lub 
sklep stacjonarny 

 Dropshipping - wysyłka produktów zamówionych przez Licencjobiorcę u Licencjodawcy 
EroPlace.pl, bezpośrednio do klienta wskazanego przez Licencjobiorcę 

 
Par. 1 

 
Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą opisów produktów zawartych na stronie www.EroPlace.pl. 
Licencjodawca oświadcza, że posiada prawa do dalszego wykorzystania zdjęć zawartych na stronie 
www.EroPlace.pl lub jest ich twórcą. 
 
Licencjobiorca deklaruje, że wykona integrację oferty z hurtowni EroPlace.pl do swojego kanału 
sprzedaży. Integracja może obejmować zakres wszystkich produktów w ofercie EroPlace.pl lub dowolnie 
wybranych przez Licencjobiorcę. 
 
Licencjobiorca otrzyma dostęp do wykonywania zamówień w systemie Dropshipping u Licencjodawcy 
EroPlace.pl po uprzednim poinformowaniu go o fakcie, że integracja została wykonana drogą mailową lub 
telefoniczną. 
 
Licencjobiorca wykorzystując opisy i zdjęcia deklaruje i zobowiązuje się do nabywania produktów, które 
sprzedał z oferty zintegrowanej z EroPlace.pl tylko i wyłącznie u Licencjodawcy EroPlace.pl. 
 
Zakup produktów u innego dostawcy niż EroPlace.pl będzie możliwy przez Licencjobiorcę tylko w 
przypadku, gdy integracja przedmiotowych produktów zostanie w pełni usunięta z kanału sprzedaży 
Licencjobiorcy. 

Par. 2 
 
Licencjodawca przenosi na Licencjobiorcę prawa do prezentacji oraz edycji dzieł w zakresie 
wykorzystania wymienionych dzieł na kanałach sprzedaży Licencjobiorcy, w tym sklepie online lub 
portalach aukcyjnych w tym Allegro.pl.  
 
Przeniesienie praw dotyczy dzieła w stanie w jakim znajduje się w dniu przeniesienia oraz w każdym 
następnym dniu włącznie z dokonywanymi przez Licencjodawcę zmianami, poprawkami, rozbudową, 
uzupełnieniami i modyfikacjami. 
 

Par. 3 
 
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do korzystania z autorskich praw do każdego dzieła 
niniejszej umowy umieszczonego na stronie internetowej Licencjobiorcy lub innego kanału dystrybucji w 
zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym 
techniką drukarską oraz techniką cyfrową, 
 



Licencja ma charakter niewyłączny i uprawnia do korzystania z dzieła przez Licencjobiorcę bez ograniczeń 
terytorialnych. 
 
Licencjobiorca ma prawo ingerowania, tj. tworzenia kolekcji, galerii, wykorzystania dzieł w celach 
promowania działalności Licencjobiorcy oraz zmiany rozmiaru dzieł. 
 
Licencja na korzystanie z dzieł nie obejmuje prawa do powierzenia utrwalania lub  zwielokrotniania dzieła 
osobom trzecim. 
 

Par. 4 
 
Z tytułu nabycia praw do dzieł Licencjodawca udostępnia je w ramach współpracy z Licencjobiorcą bez 
żadnych opłat. 

 
Par. 5 

 
Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia umieszczenia dzieła na stronie 
internetowej lub innym kanale sprzedaży Licencjobiorcy. 
 

Par. 6 
 

Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie użytkowania dzieła 
przekraczającego zakres udzielonej licencji dla Licencjobiorcy. 
 
 

Par. 7 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

Par. 8 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

Par. 9 
 
Spory wynikłe w związku z realizacją powyższej umowy strony będą rozstrzygać w drodze polubownej, a w 
wypadku nie osiągnięcia porozumienia, zostaną one poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi 
powszechnemu. 
 

Par. 10 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

Licencjodawca       Licencjobiorca 

 
 


