KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA
SAiW COPYRIGHT POLSKA
W RAMACH CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU
Informujemy, że Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 2 (dalej: SAiW), będzie przetwarzać
dane zawarte w niniejszej Deklaracji, 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 (tzw. RODO).
SAiW dokłada wszelkich starań ażeby należycie chronić dane osobowe. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO w celach: realizacji statutowej działalności, w szczególności przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia, umożliwienia członkowi realizacji
przysługujących mu praw i obowiązków w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu, w tym przekazywania komunikatów, informacji i dokumentów
pochodzących od SAiW Copyright Polska, w szczególności informacji o planowanych terminach Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, projektach
uchwał oraz innych dokumentów, a także w celach ustalenia osób uprawnionych do reprezentacji i w celach archiwizacyjnych. W przypadku powierzenia
praw w zarząd na podstawie odrębnej umowy zawartej z SAiW, będziemy również Pani/Pana dane przetwarzać w celu prawidłowej realizacji i rozliczenia
tej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Przetwarzanie Pani/Pana danych dla powyższych celów jest prawnie uzasadnionym interesem SAiW Copyright Polska, w związku z wykonywaniem
uprawnień członkowskich w Stowarzyszeniu, a także dla celów kontaktowych, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes SAiW
Copyright Polska bądź, gdy wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów dla których
zamierzamy te dane przetwarzać, zgodnie z przekazaną niniejszą informacją.
Jeśli Pani/Pan nie chce, nie musi podawać danych kontaktowych w postaci numeru telefonu, czy adresu e-mail oznaczonych w deklaracji symbolem (**)
jako dane fakultatywne. Zachęcamy jednak do przekazania tych danych, co usprawni kontakt z Panią/Panem, w innym przypadku kontakt będzie możliwy
tylko listownie, co z pewnością wydłuży czas przekazywania informacji.
Brak podania danych osobowych wskazanych w deklaracji członkowskiej, które nie zostały oznaczone symbolem (**) uniemożliwi przyjęcie w poczet
członków stowarzyszenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas członkostwa w stowarzyszeniu, oraz przez okres niezbędny do wypełnienia wymogów
wynikających z przepisów prawa z uwagi na uprawnienia kontrolne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wobec Organizacji zbiorowego
zarządzania., a w przypadku zawarcia umowy o powierzenie praw w zarząd stowarzyszeniu, również przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz
przez 5 lat do końca roku obrachunkowego (maksymalnie prawie 6 lat) po jej zakończeniu, z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości oraz
przepisów podatkowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez czas niezbędny do dochodzenia roszeń, jednak nie dłużej niż
przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
SAiW Copyright Polska informuje, że Pani/Pana dane mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym działania stowarzyszenia tj. serwisanci
i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy
consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy obsługujące te serwery, inne organizacje zbiorowego
zarządzania, w tym podmioty naruszające prawa autorskie przysługujące Pani/Panu w przypadku powierzenia nam praw w zarząd lub ubiegające się
o udzielenie licencji, jak również uprawnione organy i instytucje działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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 i ich sprostowania. Aktualizowanie danych następuje za pośrednictwem dedykowanego
formularza aktualizacji danych, dostępnego w SAiW.
Ponadto ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz
uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych oraz 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.
SAiW Copyright Polska deklaruje, jednak że nie będzie udostępniać Pani/Pana danych innym podmiotom dla realizacji celów marketingowych.
Jeśli chciałaby Pani/chciałby Pan dowiedzieć się więcej w związku z przetwarzaniem 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 2
lub 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
W przypadku skierowania do nas powyższej korespondencji, dołożymy starań ażeby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzielić Pani/Panu
odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże, termin odpowiedzi może
ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.
W każdej z powyższych form komunikacji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do
korespondencji, a w przypadku reprezentantów innych podmiotów, prosimy o wskazanie również podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje lub który
Pan/Pani reprezentował/a w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do
autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających np. numeru
PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu. Ponadto, informujemy, że ze względów bezpieczeństwa będziemy odpowiadać na powyższe
wnioski, wyłącznie w przypadku skierowania korespondencji listownej z odręcznym, czytelnym podpisem lub pochodzącą z adresów e-mail wskazanych
w deklaracji lub w formularzu aktualizacyjnym.

