
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska informuje, że z chwilą otrzymania od uprawnionego 
oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne, egzemplarzy utworów 
wyrażonych słowem (o którym mowa w art. 352 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych) (dalej „Oświadczenie”), powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej (tzw. PLR) 
, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w tym celu, jako administrator tych danych 
 

   
 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko  

 

❑     Wyrażam zgodę 

❑     Nie wyrażam zgody  

na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w postaci adresu e-mail: ………..……….… oraz numeru telefonu: 
…………………………………. przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie, zwane dalej 
„Administratorem” dla celu usprawnienia kontaktu, w związku z realizacją przez Administratora, działającego jako organizacja 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, swoich obowiązków prawnych, w postaci podziału, wypłaty 
i prawidłowego rozliczenia podatkowego przekazanego wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów. W każdej chwili mogę 
wycofać tę zgodę. 

❑   Wyrażam zgodę  

❑   Nie wyrażam zgody   

na udostępnienie przez Administratora moich danych osobowych, obejmujących następujące kategorie: dane identyfikacyjne, 

dane dotyczące twórcy i tłumacza, dane dotyczące utworu, wielkość udziału - innym podmiotom uprawnionym do 

wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów, w celu umożliwienia rozwiązania sporów dotyczących udziałów 

procentowych we wskazanym wynagrodzeniu. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę. 
 

Treść obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO dla podmiotów, których dane osobowe przetwarzane są 

w ramach ustalania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie utworów (tzw. PLR) 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright 
Polska z siedzibą w Krakowie, numer telefonu: 12 429 39 29, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 139675, legitymujące się numerem NIP: 6772208353, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.   
 
Jeśli chciałaby Pani/chciałby Pan dowiedzieć się więcej o przetwarzaniem przez SAiW Copyright Polska Pani/Pana 

danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wskazanych poniżej, prosimy o kierowanie 

korespondencji elektronicznie na adres e-mail: biuro@copyrightpolska.pl lub na adres korespondencyjny wskazany 

w zakładce „Kontakt” na stronie www.copyrightpolska.pl lub adres podany w rejestrze stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego.  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować elektronicznie pod 

adresem iod@copyrightpolska.pl lub listownie – kierując korespondencję na adres Administratora, z dopiskiem „IOD”. 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

1. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora jako organizacji zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej: OZZ), wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego do wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów, o których 

mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.) 

oraz w art. 3 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 lit. e ustawy z dnia 04.07.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi tj.: 

http://www.copyrightpolska.pl/
about:blank


 

   
 

a. podziału, wypłaty i prawidłowego rozliczenia podatkowego przekazanego wynagrodzenia za użyczanie 

egzemplarzy utworów oraz archiwizacji zgromadzonej w tym celu dokumentacji,  

b. dochodzenia ochrony praw autorskich lub praw pokrewnych poprzez występowanie w charakterze 

pokrzywdzonego w przypadkach wskazanych w art. 1221 pr. aut. lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

powstałych w wyniku złożenia przez Panią/Pana Oświadczenia niezgodnego z prawdą,  

- przez czas niezbędny do realizacji tych obowiązków; 

2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu 

uznania za uzasadniony zgłoszonego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, 

podyktowanego Pani/Pana szczególną sytuacją,  

3. usprawnienia kontaktu z Panią/Panem, w związku z realizacją przez Administratora, działającego jako OZZ 

swoich obowiązków prawnych - na podstawie udzielonej zgody, do czasu podziału, wypłaty i prawidłowego 

rozliczenia podatkowego przekazanego wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów, jednakże 

w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, 

4. udostępniania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora innym podmiotom uprawnionym do 

wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów, dla umożliwienia rozwiązania przez Państwa sporów 

dotyczących udziałów procentowych w wynagrodzeniu za użyczanie egzemplarzy utworów – na podstawie 

udzielonej zgody, do czasu przedawnienia roszczeń, jednakże w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu 

cofnięcia przez Panią/Pana zgody.  

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania, błędnego podania 

albo braku aktualizacji danych zawartych w Oświadczeniu, będzie niemożność dokonania przez Administratora 

prawidłowego obliczenia, podziału, wypłaty czy rozliczenia podatkowego należnego wynagrodzenia za użyczanie 

utworów, do których przysługują Pani/Panu prawa majątkowe, a które podlegają zbiorowemu zarządzaniu przez 

Administratora, jako OZZ.  

 

Dobrowolne i opcjonalne jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na: 

1. przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu, jednak jej brak może 

skutkować wydłużeniem komunikacji, prowadzonej w tradycyjnej formie listowej; 

2. udostępnienie danych osobowych innym podmiotom uprawnionym do wynagrodzenia, jednak jej brak może 

skutkować niemożnością polubownego rozwiązania sporu a w konsekwencji podjęciem przez Administratora 

decyzji o wypłacie wynagrodzenia wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie repartycji i realizacji 

wynagrodzeń z tytułu użyczenia egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (PLR), dostępnym na stronie 

internetowej 

https://www.copyrightpolska.pl/docs/regulamin_repartycji_i_realizacji_wynagrodzen_z_tytulu_plr_2021.pd

f  

 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej 

cofnięcia w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, 

którego dokonano przed jej cofnięciem. W tym samym przypadku przysługuje również Pani/Panu prawo do 

przenoszenia danych. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

1. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie) - 

(dalej: RODO), w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora prawnych obowiązków jako 

about:blank
about:blank


 

   
 

OZZ określonych w oddziale 4 tj. art. 351 i następne ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, oraz w art. 3 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 lit. e ustawy z dnia 04.07.2018 r. o zbiorowym 

zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 

2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na udostępnianie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora 

innym podmiotom uprawnionym do wynagrodzenia, 

3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na: 

a. dochodzeniu ewentualnych roszczeń, w zakresie innym niż bezpośrednio związany z prawidłowym 

obliczeniem, podziałem, wypłatą czy rozliczeniem podatkowym należnego wynagrodzenia za użyczanie 

utworów, do których przysługują Pani/Panu prawa majątkowe, 

b. prowadzeniu działań mających na celu budowanie Pani/Pana świadomości w zakresie działalności 

prowadzonej przez Administratora. 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
1. podmioty wspierające Administratora, w szczególności: 

a. podmioty świadczące usługi audytowe, 

b. podmioty świadczące usługi prawne, 

c. podmiot dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,  

d. podmioty świadczące usługi informatyczne,  

e. podmiot świadczące usługi zakresie hostingu oraz utrzymania serwerów,  

f. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,  

g. podmioty dostarczające usługi pocztowe i kurierskie, 

2. organy i instytucje publiczne, którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe, w tym minister 

właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia i systemy IT (np. pakiet Office dostarczany przez Microsoft Corporation) 

Pani/Pana dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały 

uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas, 

przekazanie danych osobowych nastąpi na podstawie prawnej przewidzianej w RODO. 

 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, i które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Pani/Pana 

sytuację. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich kopii, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. 

 

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/panu również prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu. 

 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

 


