
 
 
Załącznik nr 2 do Umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi z dnia ……. zawartej pomiędzy SAiW CP 
a……………………………. 
 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla podmiotów, których dane osobowe przetwarzane  

są w związku z zawartą przez Wydawcę umową o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi  

 

Administratorem Państwa 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 chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniem przez SAiW Copyright Polska Państwa danych 

osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu 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 mogą się Państwo skontaktować elektronicznie pod 

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

Państwa dane będą przetwarzane w celu:  
1. zawarcia i wykonania umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, w szczególności 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 - przez czas niezbędny do 
wykonania tej umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie przez Administratora 
prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających,  

2. wykonywania prawnych obowiązków Administratora jako organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej: OZZ) wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15.06.2018 r. 
o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, opisanych poniżej - przez czas 
niezbędny do ich realizacji, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do upływu 
terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, nie dłużej jednak niż do upływu terminów niezbędnych do 
wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa z uwagi na uprawnienia kontrolne ministra 
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego wobec OZZ, 

3. 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 Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 
podyktowanego Państwa szczególną sytuacją. 

 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie 
niemożność zawarcia i wykonania umowy. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: 

1. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie) - dalej: RODO, w zakresie 
związanym z zawarciem i realizacją umowy o zbiorowe zarządzanie, 

2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora prawnych obowiązków, 
wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami 
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pokrewnymi tj.: 
a. sprawozdawczych, realizowanych w stosunku do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego,  
b. archiwizacyjnych, 
c. a w przypadku stania się członkiem organizacji Administratora, umożliwienia korzystania z przysługujących 

praw, 
3. art. 6 ust. 1 lit.  f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na: 
a. dochodzeniu roszczeń lub obroną przed nimi, 
b. dbaniu o wizerunek Administratora oraz budowaniu relacji z Wydawcami. 

 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:  

1. organy i instytucje publiczne, którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe. 
2. organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w tym organizacje zagraniczne,  
3. podmioty wspierające Administratora, w szczególności:  

a. podmioty świadczące usługi audytowe, 
b. podmioty świadczące usługi prawne, 
c. podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia informatyczne wykorzystywane przez 

Administratora, 
d. podmioty świadczące usługi informatyczne, 
e. podmioty wspierające Administratora w zakresie hostingu oraz utrzymania serwerów, 
f. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną, 
g. operatorzy pocztowi i kurierzy. 

 

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

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 będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, i która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa 

sytuację.  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, żądania 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia. 

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swoich prawnie uzasadnionych 
interesów. 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

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

 

 

 


