Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarza SAiW Copyright Polska w
związku z repartycją opłat reprograficznych
Informujemy, że Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie
przy ul. Sarego 2 (dalej: SAiW), przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako administrator danych w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
SAiW przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją zadań statutowych oraz
wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i
prawami pokrewnymi oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(dalej: pr. aut.) jako organizacja zbiorowego zarządzania uprawniona zezwoleniem Ministra Kultury z
dnia 10 marca 2003 r. do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów literackich,
naukowych, publicystycznych oraz encyklopedycznych w zakresie, w jakim prawa te służą wydawcom.
Mając powyższe na względzie, SAiW przetwarza dane osobowe, przekazane przez Panią/Pana
samodzielnie lub przez inną osobę reprezentującą wydawcę a także w związku z udostępnieniem danych
wydawcy przez Bibliotekę Narodową z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 213.
Zakres przetwarzanych przez SAiW danych osobowych obejmuje następujące kategorie:
a)
dane dotyczące wydawcy: identyfikacyjne, kontaktowe, bankowe, dot. prowadzonej
działalności gospodarczej, dot. przysługujących autorskich praw majątkowych oraz liczby
nakładów i tytułów oraz dot. wysokości naliczonego wynagrodzenia.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków
SAiW oraz repartycji opłat reprograficznych.
Dane osobowe są przetwarzane przez SAiW zgodnie z:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, tj.:
 reprezentowania interesów wydawców, którzy powierzyli przysługujące im prawa autorskie w
zarząd administratora, wobec podmiotów obowiązanych oraz korzystających z przysługujących
wydawcom praw autorskich, w tym wobec sprawców naruszeń autorskich praw majątkowych
przysługujących wydawcom;
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach związanych z wykonaniem ustawowych obowiązków
administratora, tj.:

dochodzenia i poboru opłat od producentów i importerów urządzeń kopiujących oraz
związanych z nimi czystych nośników, a także od posiadaczy urządzeń reprograficznych, którzy
prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku
osobistego osób trzecich (zgodnie z art. 20 i art. 201 pr. aut.), a także podziału i wypłaty na rzecz
wydawców pobranych opłat (repartycja);

potwierdzenia statusu wydawcy oraz przysługujących mu autorskich praw majątkowych;

w przypadku działania poprzez pełnomocnika, również w celu ustalenia osób uprawnionych
do reprezentacji mocodawcy, umożliwienia mocodawcy realizacji przysługujących mu praw
poprzez pełnomocnika;

przekazywania komunikatów, informacji i dokumentów pochodzących od SAiW, a
także w celach archiwizacyjnych i statystycznych;

konieczności prawidłowego rozliczenia, w tym podatkowego, wypłacanych wynagrodzeń;
c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim dane wydawcy przetwarzane są na podstawie zgody,
w szczególności w związku z upublicznianiem danych.
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego interesu
administratora, polegającego w szczególności na:

dochodzeniu roszczeń i obrony przed roszczeniami kierowanymi do SAiW.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy o
powierzenie praw w zarząd SAiW, a także ustawowych obowiązków administratora, w szczególności
związanych z terminem przedawnień zobowiązań podatkowych oraz sprawozdawczych, a także w
celach archiwizacyjnych przez okres niezbędny do wypełnienia wymogów wynikających z
przepisów prawa z uwagi na uprawnienia kontrolne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wobec organizacji zbiorowego zarządzania. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane
przez czas niezbędny dla realizacji prawnie usprawiedliwionego celu administratora, jednak nie dłużej
niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Pani/Pana sprzeciwu; w szczególności przez
czas niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, jednak nie dłużej niż przez okres
przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane
osobowe mogą być również przetwarzane, dopóki będzie Pani/Pan prowadzić działalność wydawniczą
i przysługiwać będą Pani/Panu autorskie prawa majątkowe, którymi SAiW będzie zarządzać jako
organizacja zbiorowego zarządzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej
zgody – nie dłużej niż do czasu jej wycofania.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy i instytucje działające w oparciu o
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, organizacje zbiorowego zarządzania, w tym organizacje
zagraniczne, podmioty wspierające działania administratora, tj. serwisy i dostawcy systemów i narzędzi
informatycznych, kancelarie prawne i podatkowe, firmy konsultingowe i audytorskie, operatorzy
pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy obsługujące te serwery.
Z uwagi na korzystanie z narzędzi dostarczanych przez Microsoft Corporation, w szczególności pakiet
Office, a także nawiązanie współpracy z innymi organizacjami zbiorowego zarządzania w celu lepszej
obrony praw przysługujących wydawcom, w tym innymi organizacjami międzynarodowymi, Pani/Pana
dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do
krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień
ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na
podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę
Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w
ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. W
pozostałym zakresie będą przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych
zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym procesom przetwarzania danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją lub gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeśli chciałaby Pani/chciałby Pan dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu przez SAiW Copyright
Polska Pani/Pana danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw
wskazanych powyżej, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres: 31-047 Kraków, ul. Sarego
2lub elektronicznie e-mail: biuro@copyrightpolska.pl
W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie
korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem „IOD” lub elektronicznie na adres
iod@copyrightpolska.pl

