
Zasady i warunki współpracy z Autorem Beatą Wielgosz 
W przypadku zainteresowania licencją na wykorzystanie publikowanych lub niepublikowanych 
dotychczas zdjęć autorstwa Beaty Wielgosz, w dowolnej rozdzielczości i formie (np. bez znaku 
wodnego), wymagany jest uprzedni kontakt mailowy z autorem pod adresem 
wielgosz@hot.pl, ponieważ zdjęcia i prace graficzne chronione przez prawo autorskie oraz w 
przypadku portretów przez umowę RODO.

Wykorzystanie komercyjne zdjęć lub ich publikacja w środkach masowego przekazu, przez osoby 
fizyczne lub podmioty gospodarcze jest odpłatne, o ile stosowna umowa nie określa inaczej. 
Za komercyjne wykorzystanie uznaje się użycie zdjęcia autorstwa Beaty Wielgosz 
w reklamie, na stronie www i fanpage’u na wszelkich portalach społecznościowych i 
komunikatorach internetowych, służące promocji lub sprzedaży i wynajmowi towarów, usług, 
nieruchomości, powierzchni reklamowych itp.

Cena licencji na wykorzystanie fotografii ustalana jest indywidualnie i zależy od ilości fotografii, 
sposobu wykorzystania, terytorium/zasięgu,  czasu trwania kampanii oraz pól eksploatacji. 
Ustalenia dokonywane są osobiście, poprzez kontakt mailowy: wielgosz@hot.pl, telefoniczny: 
(+48) 601062174 lub listownie pod adresem 05-552 Wola Mrokowska, ul. Brzozowa 2g, z 
dopiskiem "prośba o licencję"

W przypadku nieustalonego wcześniej wykorzystania, zdjęcia lub innego materiału znajdującego 
się na stronie internetowej www.beatwielgosz.com lub innych stronach będących własnością Beaty 
Wielgosz  przez osobę fizyczną lub firmę do celów prywatnych/osobistych jak i komercyjnych, lub 
w przypadku publikacji w środkach masowego przekazu lub w internecie, korzystająca z tych zdjęć 
lub materiałów osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy zobowiązuje się do niezwłocznej opłaty 
zgodnie z wyceną autorską przedstawioną przez Beatę Wielgosz.

Dopuszczalna jest bezpłatna publikacja zdjęć na portalu Facebook , pobranych z oficjalnego profilu 
pod adresem  https://www.facebook.com/beatawielgoszphotography/ , https://www.instagram.com/
beatawielgosz_photographer/ (i analogicznie w przypadku portalu Google+) poprzez funkcję 
„udostępnij”. Dopuszczalne jest też bezpośrednie linkowanie do materiałów znajdujących się 
na stronie www.beatawielgosz.com. Warunkiem jest podpisanie za każdym razem autora pod 
każdą pracą/ zdjęciem.

Podstawą zapłaty za wykorzystane zdjęcia lub inne materiały będzie rachunek 
wystawiony przez autora, Beatę Wielgosz. Opłata za udostępnienie i wykorzystanie zdjęć do celów 
komercyjnych podlega indywidualnym ustaleniom i musi nastąpić przed wykorzystaniem zdjęcia, z 
uwzględnieniem pól eksploatacji, nakładu, czasu wykorzystania etc.

Termin i sposób płatności będzie określać stosowna umowa.

Za dokonane z naruszeniem ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych i nieustalone wcześniej  wykorzystanie zdjęcia do celów komercyjnych lub 
prywatnych/osobistych (w tym także w mediach), osoba fizyczna  lub firma, która tego dokonała 
zobowiązuje się wpłacić trzykrotność określonej dla podobnego komercyjnego użycia stawki 
(zgodnie z ustawą o prawie autorskim) na konto Beaty Wielgosz:

DANE DO PRZELEWU: 
BEATA WIELGOSZ 

Bank Pekao S.A., XIX O. w Warszawie 

konto nr  45 1240 5992 1111 0010 2413 8472 

https://www.instagram.com/beatawielgosz_photographer/


Osoba lub firma wykorzystująca fotografie/grafiki publikowane na stronie internetowej 
www.beatawielgosz.com,  na profilu portalu społecznościowego Facebook https://
www.facebook.com/beatawielgoszphotography/ oraz  na instagramie https://www.instagram.com/
beatawielgosz_photographer/ stanowiące własność autora, tym samym akceptuje  powyższe 
warunki i zasady płatności . W przypadku dochodzenia wynagrodzenia za złamanie praw 
autorskich w sądzie- roszczenia autora wynosić będą, zgodnie z Kodeksem Praw Autorskich 
trzykrotność stawek z cennika. W razie braku chęci do polubownego załatwienia sprawy 
stosowane będą przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych,.

Beata Wielgosz


