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Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarza SAiW Copyright Polska w celu 

ustalenia lub odnalezienia osób uprawnionych na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 

15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

Informujemy, że Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 2 (dalej: SAiW), przetwa-

rza 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 (tzw. RODO).  

 
SAiW dokłada wszelkich starań, ażeby należycie chronić dane osobowe. 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 pokrew-

nymi 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.  

 
Zgodnie z brzmieniem art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przekazane przez Panią/Pana samodzielnie lub przez inną osobę reprezentującą wydawcę bądź podmiot 

obowiązany lub też uzyskane z powszechnie dostępnych źródeł, np. rejestrów KRS, CEIDG, REGON, ze stron internetowych, a także 
w związku z udostępnieniem danych wydawcy przez Bibliotekę Narodową z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w celu 

ustalenia lub odnalezienia uprawnionych  

Zakres przetwarzanych przez SAiW danych osobowych obejmuje dane dotycząc podmiotu uprawnionego: imię i nazwisko lub pseudonim 
lub nazwa osoby uprawnionej, która nie została ustalona lub odnaleziona 

Dane osobowe są przetwarzane przez SAiW zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w celu:  

 realizacji obowiązku administratora wynikającego z art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi polegającego na podejmowaniu niezbędnych czynności w celu ustalenia lub odnalezienia 

uprawnionych, w szczególności poprzez publikację informacji na temat osób uprawnionych, które nie zostały ustalone lub odna-
lezione.  

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

 realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami kierowa-

nymi do SAiW. 
 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony 

interes SAiW Copyright Polska. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów, dla których SAiW te dane prze-
twarza, zgodnie z niniejszą informacją, a brak aktualnych danych może uniemożliwić ich realizację, np. brak aktualnego numeru rachunku 

bankowego może uniemożliwić wypłatę wynagrodzenia przysługującego wydawcy. 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat i 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku repartycji wynikający z przepisów 

dot. przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa powiększony o okres 6 miesięcy szacowany przez 

administratora jako niezbędny na otrzymanie informacji o wystąpieniu przez uprawnionego z roszczeniem, w przypadku gdyby stało się to 

tuż przed upływem okresu przedawnienia. Pani/Pana dane będą również przetwarzane w celach archiwizacyjnych przez okres niezbędny do 

wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa z uwagi na uprawnienia kontrolne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go wobec organizacji zbiorowego zarządzania. 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, lub też będzie Pani/Pan prowadzić działalność jako podmiot obowiązany zdefiniowany powyżej.  
 

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. Ponadto, w przypadkach przewidzianych w RODO 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 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarza-

nia danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub w każdej bez podania przyczyny sprzeciwu gdy Pani/Pana dane są 
przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpo-

średnim.  

 
Jeśli chciałaby/chciałby Pani/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 
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