
LICENCJA  KOSMOSILLU.PL

Część z Klientów nie ma świadomości tego, że produkty, które zakupią w sklepie kosmosil-
lu.pl, a które są dostępne w tymże sklepie także w formie cyfrowej (nie maja formy fizycz-
nej), będące eksploatowane w sposób nieodpowiedni, mogą zostać uznane za ukradzione. 
To pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną Klienta. By uniknąć tego typu sy-
tuacji warto zawczasu zapoznać się z licencją sklepu kosmosillu.pl

§1 Postanowienia ogólne 

• 1  Niniejsza Licencja jest integralną częścią Regulaminu Sklepu prowadzonego pod 
adresem internetowym www.kosmosillu.pl. Definicje zawarte w Regulaminie mają 
takie samo znaczenie w niniejszej Licencji, chyba że wskazane zostanie to w niej 
inaczej. 

• 2  Wszystkie produkty (grafiki, ilustracje, teksty) w sklepie kosmosillu.pl zostały 
stworzone przez Natalię Magdalenę Kowal i jako takie stanowią utwór w rozumie-
niu ustawie z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. 
U. 2019 r. poz 1231 - zwanej dalej ,,ustawą”) Każdy Produkt znajdujący się w skle-
pie jest chroniony prawami autorskimi. Klient z chwilą zakupu nabywa niewyłączną 
licencję do użytkowania zakupionych materiałów.

•   Sprzedawca dysponuje prawami majątkowymi do produktów i jest uprawniony do 
udzielania Klientom Licencji na produkty na zasadach i w sposób przewidziany w ni-
niejszej Licencji, w opisie produktu w sklepie  kosmosillu.pl lub w samym produk-
cie. 

• 4  Produkty w formie cyfrowej (plakaty, karty pracy), webinary oraz ebooki, 
które nie mają formy materialnej i nie są zakupione przez klienta w formie ma-
terialnej- z tego powodu nie można mówić o wyczerpaniu praw autorskich do 
tych produktów i zakazuje się dalszego obrotu nimi. Nie znajdują do nich zasto-
sowania przepisy ustawy o tzw. ,,dozwolonym użytku”. Udostępnienie tych pro-
duktów osobom trzecim (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie jest dozwolone. 

• 5 Klientowi udziela się licencji do wykorzystania zakupionych plakatów, planszy, 
webinarów w celach edukacyjnych w ramach tzw. użytku osobistego lub w celach 
związanych z jego  własną działalnością edukacyjną (przedszkola, szkoły oraz inne 



placówki edukacyjne), które zakupione produkty stosować będą w celu prowadzenia 
swoich zajęć.

• 6 Udzielona Klientowi licencja uprawnia go do korzystania z zakupionych pro-
duktów w sposób i na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie. Wszyst-
kie postanowienia dotyczące zakresu Licencji powinny być wykładane w sposób ści-
sły, co oznacza, że nie można interpretować zapisów Licencji w wykładni rozszerza-
jącej oraz domniemywać uprawnień związanych z Licencją. 

• 7  Rodzaj udzielonej Licencji i sposób korzystania z licencjonowanego produktu jest 
określony w niniejszym dokumencie, a także może być określony w samym produk-
cie. W przypadku sprzeczności lub różnic między postanowieniami niniejszego do-
kumentu, a postanowieniami licencyjnymi zawartymi w opisie produktu lub w sa-
mym produkcie, postanowienia Licencji mają pierwszeństwo.  W sytuacjach wątpli-
wych zasadność użycia licencji podlega indywidualnej interpretacji Sprzedającego. 

• 8 Produkt jest udostępniany poprzez Konto, o którym mowa w Regulaminie. Niedo-
zwolone jest udostępnianie dostępu do Konta Klienta osobom trzecim. 

• 9 Uprawnienia wynikające z udzielonych licencji przysługują wyłącznie Klientom 
sklepu, tj. osobom, które nabyły produkty kosmosillu.pl legalnie przez sklep kosmo-
sillu.pl, zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz niniejszymi Postanowieniami 
Licencyjnymi. 

• 10 Osoba, która weszła w posiadanie produktu z naruszeniem obowiązujących prze-
pisów prawa nie może powoływać się na udzielenie Licencji oraz uprawnienia prze-
widziane w niniejszych Postanowieniach Licencyjnych. Zgodnie z obowiązującym 
prawem korzystanie z produktu w sposób sprzeczny z udzieloną licencją (np. po-
przez udostępniania produktów innym osobom) może spowodować nie tylko odpo-
wiedzialność cywilną, ale też odpowiedzialność karną. 

•
11 Zezwala się na umieszczenie zdjęcia produktów kosmosillu.pl będących w użyciu
np. podczas zajęć lub zdobiących wnętrza  pod warunkiem oznaczenia aktywnym 
linkiem do strony kosmosillu.pl, profilu na FaceBooku, profilu na platformie 
Instagram  .  

• 12  W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzy-
staniem z  zakupionych produktów kosmosillu.pl Klient powinien skontaktować się 
ze Sprzedającym pod adresem: kontakt@kosmosillu.pl

•

§2 Licencja - wspólne postanowienia. 

• 1 Wszystkie produkty w sklepie kosmosillu.pl są objęte licencją niekomercyjną. Li-
cencja niekomercyjna dotyczy ilustracji, grafik, a także zdjęć i TEKSTÓW doła-
̨czanych do produktu lub będących jego elementami składowymi. 

•  2 Wszystkie Licencje udzielane Klientom mają charakter Licencji niewyłącznej, 
obowiązują na terytorium Unii Europejskiej, i są nieograniczone w czasie, z zastrze-
żeniem postanowień § 5 Licencji. 



•  3 Postanowienia niniejszej licencji zaczynają wiązać Klienta wraz z pierwszą czyn-
nością, która prowadzi do umożliwienia Klientowi legalnego zapoznania się z treścią
produktu. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do Konta 
Klienta, pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu produktu. W przy-
padku dokonania kilku czynności datę związania Klienta Licencją określa data naj-
wcześniej wykonanej czynności. 

• 4 W związku z ochroną jaka przysługuje produktom kosmosillu.pl, Klient jest upraw-
niony wyłącznie do takich czynności związanych z  nabytymi produktami, które 
mieszczą się w zakresie udzielonej mu przez kosmosillu.pl Licencji. Obowiązkiem 
Klienta, jest zadbanie o to, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z produktu, 
kt  ó  ry został przez Klienta nabyty.   

• 5 Cena produktu jest jednocześnie ceną udzielonej Licencji. Na produkty dostępne w 
sklepie za darmo (0,00 zł) lub dołączone do newslettera otrzymujesz licencję nieod-
płatną, niekomercyjną, która jest przyznana na czas nieoznaczony. 

• 6 Żaden typ Licencji (komercyjna lub niekomercyjna) nie uprawnia Klienta do udzie-
lania dalszych licencji (sublicencji). 
Zabrania się także sprzedaży w jakiejkolwiek formie, udostępniania, wypożyczania, 
wynajmowania, transferu, kopiowania,  rozprowadzania lub modyfikowania w jaki-
kolwiek sposób nabytych materiałów graficznych oraz dołączanych do nich tekstów. 

•  7 Licencja niekomercyjna uprawnia Klienta do korzystania z produktu wyłącznie 
na własne, wewnętrzne potrzeby, bez możliwości dokonywania czynności związa-
nych z produktem, które będą zmierzać np. do dokonywania jego sprzedaży, powiela-
nia, wypożyczania. Wypożyczenia ebooka, przesłanie kart do druku np. koleżance 
( lub innej placówce), udostępnienie produktu do pobrania np. na grupie facebooko-
wej będzie stanowiło naruszenie warunków udzielonej licencji. 

• 8 W przypadku, gdy Klient nabywa produkt na potrzeby określonego podmiotu (np. 
osoby prawnej, jednostki organizacyjnej), prawa i obowiązki związane z Licencją 
przysługują temu podmiotowi, na rzecz którego produkt został nabyty.(przedszkola, 
szkoły oraz inne placówki edukacyjne, które materiały te stosować będą w celu pro-
wadzenia swoich wewnętrznych zajęć).

§ 5 - Wypowiedzenie i Wygaśnięcie Licencji 

Klientom, którzy nabyli lub korzystali z produktu niezgodnie z postanowieniami licencyjny-
mi, także tym, którzy udostępnili odpłatnie lub nieodpłatnie dane do logowania i hasło do 
Konta osobom trzecim, Licencja może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiasto-
wym. Dodatkowo, Sprzedawca odbiera dostęp do Konta również ze skutkiem natychmiasto-
wym. 



§ 6 - Zabezpieczenia i kary umowne 

1 Klient nie może usuwać lub modyfikować wprowadzonych zabezpieczeń.

2 Klient nie może w żaden sposób rozpowszechniać ani udostępniać nabytych produktów, 
ingerować w ich  treść lub wygląd, zarówno w całości jak i w ich części. 

3 Każdy produkt może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem.

4 Licencja zezwala na dwukrotny wydruk kompletnego produktu – zabrania się powiela-
nia zakupionych treści cyfrowych.

5 Po opłaceniu zamówienia Klient może pobrać zakupiony produkt dwukrotnie (klikając w
link na koncie użytkownika)

6 Sprzedawcy w każdej chwili przysługuje uprawnienie do dokonania kontroli, czy Klient 
korzysta z Produktów zgodnie z udzielona Licencją. 

Uprawnienia kontrolne Sprzedawcy obejmują w szczególności prawo do żądania informacji
i wyjaśnień w zakresie korzystania z Produktów, a także dokonania nabycia produktu (lub 
próba jego dokonania) od Klienta bez ujawniania tożsamości Sprzedawcy lub bez wskaza-
nia, że nabycie (lub jego próba) dokonywane przez osobę trzecią odbywa się na polecenie 
Sprzedawcy. 

7 W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient korzysta z produktów z narusze-
niem zakresu Licencji (w tym także poprzez ujawnienie danych do logowania do Konta oso-
bom trzecim), Sprzedawca może cofnąć Licencję oraz zakazać dalszego korzystania z Pro-
duktów bez obowiązku zwrotu ceny uiszczonej przez Klienta. W stosunku do Klientów be-
̨dących przedsiębiorcami ma prawo także żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2.000 
zł (słownie: Dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie. Kary umowne podlegają ku-
mulowaniu.

Postanowienia te nie stoją na przeszkodzie dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

Zastrzeżone kary umowne w żaden sposób nie wpływają na wyłączenie lub ograniczenie  
uprawnień Sprzedawcy i twórców, jakie wynikają z przepisów prawa własności intelektual-
nej — a w szczególności nie wpływają na obowiązek wydania bezpodstawnie uzyskanych 
korzyści. 

Kary umowne są płatne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania do zapła-
ty, na podany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. 

§ 7 - Postanowienia końcowe 

• 1  Niniejsze Postanowienia Licencyjne obowiązują od dnia 25.11.2021 



• 2  Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Licencji na zasadach przewidzianych dla 

zmiany Regulaminu sklepu kosmosillu.pl. 

• 3  W sprawach nieuregulowanych w Postanowieniach Licencyjnych znajdują zastoso-

wanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-

krewnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy 

prawa. 


