CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ty do - Hnh phüc
***

HOP BONG NHIXQNG QUYEN THU'ONG HIU PHAN MEM
(S6:Jg/HDNQTH)
-

Can cir vào Lut thiiang mai cüa nuàc CHXHCN Vit Nam;
Can c1r vào khâ näng và nhu cAu cüa các ben lien quan.

Horn nay, ngày T4. tháng .. nam 2019, ti Trung Dai h9c Mo - Dja chat, chüng tôi gôm:
Ben nhuqng quyn (ben A):
- Hç và ten: TrAn Trung Chuyên
- Dia chi: Bô mon Tin hoc Trc dja, Khoa Cong ngh thông tin, Trnng Dai hçc MO - Dja
cht
- Diên thoai: +(84)983.448.779
- Tài khoãn s: 21510000050541 ti Ngân hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam
Ben nhn quyn (ben B):
- Ten Ca quan: Trung Dai h9c MO - Da chit
- Tru s chInh: S 18, Ph Viên, Phu&ig Dirc Thng, Quan Bc Tr Liêrn, Ha Nôi
- Diên thoai: (+84)2438.384.048
- Tài khoãn s: 3.100.211.000.243 ti Ngân hang Nông nghip và phát trin Nông thôn
Vit Nam, Chi nhánh Tr Liêm
- Di dién là: Ong TrAn Thanh Hãi. Chirc vii: Hiu truâng
Hai ben cam kt các diêu khoãn sau
Diu 1: D61 tu'Qng nhu'Qng quyn thu'ong hiu
- Ten san phrn nhuqng quyn: phn mérn iGeoTrans
- Gi.y chCmg nhn dang k quyn tác giã s 1579/2019/QTG ti Cc Bàn quyn tác giã.
- Dc dim san phm phn mrn: là mt phn mm irng dung dam may trCn srnartphone
gióp giái quyt các vn d ph bin trong vic djnh vj GPS/GIS và thu thp dQ Iiu thrc dja
cüa ngtr?i diing bng cách sü ding iPhone hoc iPad.
Diu 2: Ni dung nhu'qng quyn và thôl gian nhuqng quyên
- Ben A dng chuyn giao quyn sr diving thuang hiu phAn mrn iGeoTrans cho ben B.
Sau khi nhung quyn, phn mm iGeoTrans là san phrn cUa Trung Dai h9c MO - Dja ch.t
(ben B);
- Ben A dng cho ben B quyn dào t?o và chuyn giao cOng ngh lien quan dn phAn
rnrn iGeoTrans cho ben thü ba;
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- Kinh phi có du'çic tir các hoat dng dào tao và chuyn giao cong ngh lien quan dn phn
mm iGeoTrans cho ben thir ba, sau khi dä khAu trCr tht cà các chi phi lien quan (chi phi di 1aj,
an , huàng dn si..r diing phAn mm), sê duac chia theo t lê nhii sau: 20% cho ben A, 80%
chobênB;
- Vic tao b nhn din thuo'ng hiu, bàn quyn di vi iGeoTrans do ben B quy dinh, dng
thi phài tuân thu các diu khoãn cüa Cong ty Apple;
- LGi nhuân thu duac tCr ban lé phn mm iGeoTrans Pro trén img dung App Store duçxc
chia theo t l nhu sau: 80% cho ben A, 20% cho ben B;
- Thai han chuyn giao: 2 näm và có th tip tlic kéo dài them khi có sir thng nht cüa hai
ben bang van bàn.
Diu 3: Giá nh1r9ng quyn thu'o'ng hiu phãn mCm
- Giá trj nhuvng quyn thuang hiu: 0 dcng
Diu 4: Quyn và nghia viii cüa các ben
1. Ben nhuqng quyn (ben A)
- Cam kt là chU sâ hu hçp pháp cüa phAn mm iGeoTrans tnrâc th?i dim k kt hçp
dng nay và vic nhugng quyn thirnng hiu phAn mm iGeoTrans së khong xâm pham quyn
si hüu trI tu/công nghiêp cüa bt k' ben thir ba nào khác. Ben A có trách nhim, vâi chi phi
cüa mInh. giài quyt mçi tranh chp phát sinh tr vic nhi.içng quyn thuong hiu theo hcip
dng nay.
- Co nghia v11 hcp tác cht chë và giiip di ben nhn quyn thiiong hiu (ben B) chng 'a
m9i sir xâm phm quyn sâ hUu ti.'r bt kS' ben thr ba nào khác.
- Không duc chuyn giao, nhi.rcng quyn thuang hiu phn mm iGeoTrans cho ben thir
ba.
- Tip tic nâng cp, cp nht các tinh nang cüa phAn mm iGeoTrans.
- Nhisçing quyn phAn mm iGeoTrans cho tài khoân Apple ID cüa Ben B.
- Nh.n nhiêm vi h trçY k5 thuât va quãn l tài khoãn Apple ID cüa Ben B khi duçc Ben B
yêu cãu.
- Duac nhn kinh phi thu du'c tir các hoat dng dào tao và chuyn giao cong ngh lien
quan dn ph.n mm iGeoTrans theo t' I quy djnh tai Diu 2.
- Duic nhn kinh phi thu dixoc t1r App Store thông qua vic bàn phAn mm iGeoTrans theo
t' l quy djnh tai Diu 2.
2. Ben nhn quyn (ben B)
- Không duc phép nhi.rçing li quyn thixang hiu phn mm iGeoTrans cho ben thir ba.
- Quâng bá, giài thiu san phm phn mm iGeoTrans.
- Xuc tin, t chirc các hoat dng dào tao và chuyn giao cong ngh lien quan dn phn
mm iGeoTrans cho ben thü ba.
- Tao và duy trI tài khoân Apple ID (tài khoân doanh nghip) trên App Store trong thii
gian nh.n chuyn nhung.
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- Nhân chuyn nhung phn mm iGeoTrans tr tài khoãn Apple ID cüa Ben A.
- Ducic nhân kinh phi thu dwic tr các ho?t dng chuyn giao cong ngh lien quan den phân
mm iGeoTrans theo t l quy cljnh ti Diu 2.
- Di.rçc nhn kinh phi thu dw'c tr App Store thông qua vic ban phAn mm iGeoTrans theo
t' l quy djnh ti Diu 2.
Diu 5: Diu khoãn thi hãnh
- H?p dng duGc xây drng trên co s bInh dng va tir nguyen. Hai ben cam kt thirc hin
dung và dy dü các diu khoãn trong hçp dông nay.
- 1-Içip dng gm 3 trang và ducic 1p thãnh 04 ban có giá trj pháp l nhix nhau. Mi ben giQ'
02 ban.
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