Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z platformy „Baza o Publikacjach”

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA WYDAWCY w BoP

1. Dane identyfikacyjne, Użytkownika wydawcy:
LOGIN w BoP
Służbowy adres e-mail
Służbowy nr telefonu*
*dana fakultatywna
Poziom uprawnień Użytkownika wydawcy:
edycja, aktualizacja tytułów wydawcy
tworzenie użytkowników podrzędnych w liczbie …….. (max.5)
2. Oświadczam, że dane dotyczące Użytkownika wydawcy są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że
podane informacje nie naruszają praw osób trzecich.
Jako osoba uprawniona do występowania w imieniu wydawcy niniejszym potwierdzam wniosek o nadanie
uprawnień Użytkownika wydawcy w bazie BoP.
Nazwa i adres siedziby wydawcy:

Numer NIP wydawcy:

Pieczęć firmowa:

Osoba upoważniona do występowania w imieniu Wydawnictwa:

(data, imię, nazwisko, stanowisko reprezentanta)
Oświadczam, że znane są mi postanowienia Regulaminu korzystania z platformy „Baza o Publikacjach”,
w szczególności treść Załącznika nr 2 dotyczącego powierzenia przetwarzania danych osobowych i w pełni je
akceptuję.



Wyrażam dobrowolną zgodę na pozostawienie wprowadzonych przez nas danych poprzez konto
Użytkownika wydawcy i konta z nim powiązane do bazy BoP, po usunięciu przez nas przypisanego konta
Użytkownika wydawcy, w tym rozwiązaniu zawartej umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na
podstawie Regulaminu korzystania z platformy „Baza o Publikacjach”. Tym samym wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez SAiW Copyright Polska wszystkich danych osobowych, jakie zostały wprowadzone przy

użyciu konta Wydawcy użytkownika i kont z nim powiązanych w celu pozostawienia ich w bazie BoP. Jesteśmy
świadomi, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, zaś zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, co
nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane przez SAiW Copyright działania. Wraz
z cofnięciem wyrażonej zgody wszelkie dane wprowadzone przy użyciu konta Użytkownika Wydawcy do bazy
BoP zostaną bezpowrotnie usunięte.
Zachęcamy do wyrażenia powyższej zgody (przez zakreślenie kwadracika), co pozwoli SAiW Copyright Polska
realizować poniższe cele:
a) utworzenia i utrzymania elektronicznej bazy zawierającej kompleksowe i aktualne informacje
o publikacjach i związanymi z nimi prawami autorskimi, dla lepszej ich ochrony, w tym w celu poszukiwania
uprawnionych do dzieł, w szczególności dzieł osieroconych,
b) weryfikowania i aktualizowania informacji o prawach do poszczególnych publikacji oraz wprowadzania
nowych pozycji, co zapewnia pełniejszą informację o statusie komercyjnym i prawnym publikacji, służy
realizacji działalności SAiW Copyright Polska jako organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
dla zbiorowej korzyści uprawnionych,
c) udostępniania informacji z BoP podmiotom zobowiązanym do starannych poszukiwań uprawnionych,
którym przysługują autorskie prawa do utworów. Staranne poszukiwania są ustawowym obowiązkiem
podmiotów upoważnionych do korzystania z dzieł osieroconych, określonym w art. 35 [6] ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm., w zw. z przepisami
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie
wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do
utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu
dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań (Dz. U. 2015, poz. 1823). Prowadzący
staranne poszukiwania mają obowiązek przeszukać źródła wymienione w załączniku do ww.
rozporządzenia, w tym zwrócić się o informacje będące w posiadaniu wskazanych w rozporządzeniu
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, m.in. do SAiW CP.

….................................................................................
(data, oraz czytelny podpis osoby wskazanej w pkt 2)
Skan tego dokumentu wraz z podpisaną przez Wydawcę umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, należy załączyć
w procedurze rejestracji, a oryginał wraz z podpisaną w dwóch egzemplarzach umową powierzenia przetwarzania danych powinien zostać
przesłany do SAiW CP na adres: 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B/8.
UWAGA: aktywowanie dostępu do BoP nastąpi po otrzymaniu przez SAIW CP oryginału ww. dokumentów!
SAiW CP po otrzymaniu podpisanej przez Wydawcę umowy powierzenia odeśle Wydawcy podpisany przez siebie egzemplarz umowy
powierzenia.

Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarza SAiW Copyright Polska
w związku z rejestracją dostępu do BoP
Informujemy, że Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 12/6 (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 (tzw. RODO).
SAiW dokłada wszelkich starań ażeby należycie chronić dane osobowe. SAiW przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją
statutowych zadań oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z ustawy
o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 4 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1293) 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.
SAiW przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przekazane przez Panią/Pana samodzielnie lub przez inną osobę reprezentującą Wydawcę w celu:

rozpatrzenia niniejszego wniosku o rejestrację i założenie Konta w „Bazie o Publikacjach” (BoP) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

umożliwienia korzystania z ww. platformy, w tym zawarcia z Wydawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na
warunkach przewidzianych Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji Wydawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

w celach rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (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 podmiotu trzeciego, gdy wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji
wskazanych powyżej celów, dla których SAiW te dane przetwarza, zgodnie z przekazaną niniejszą informacją, a brak aktualnych danych może
uniemożliwić ich realizację, np. brak aktualnego lub prawdziwego adresu e-mail może uniemożliwić aktywowanie konta i korzystanie
z platformy BoP.
Powyższe dane mogą podlegać weryfikacji pod względem ich prawdziwości z ogólnokrajowych rejestrów, w szczególności CEIDG, KRS.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku rejestracyjnego, identyfikacji osoby uprawnionej
do reprezentacji Wydawcy, oraz zawarcia z Wydawcą i realizacji umowy o oświadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także 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. 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 Narodowego wobec organizacji
zbiorowego zarządzania.
W przypadku gdy Pani/Pan udzielił/a dobrowolnej zgody na pozostawienie danych dot. Wydawcy w BoP również po rozwiązaniu umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy powierzenia przetwarzania danych, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez SAiW tak
długo, dopóki Pani/Pan tej zgody nie odwoła, lub nie odwoła jej inna osoba uprawniona do reprezentacji Wydawcy.
SAiW informuje, że dane Wydawcy mogą być ujawniane innym organizacjom zbiorowego zarządzania, w tym organizacjom zagranicznym
mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celu właściwej reprezentacji interesów Wydawcy, podmiotom naruszającym
prawa autorskie przysługujące Wydawcy lub ubiegającym się o udzielenie licencji na korzystanie z utworu, jak również uprawnionym organom
i instytucjom działającym w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, dane mogą być ujawnianie 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.
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.
Osobie której dane dotyczą przysługuje 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 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 deklaruje jednak, że nie będzie udostępniać Pani/Pana danych innym podmiotom dla realizacji celów marketingowych. W przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dot. Wydawcy po rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną,
przysługuje prawo wycofania tej zgody w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane przez SAiW działania
w oparciu o udzieloną zgodę.
Z uwagi na nawiązanie współpracy z innymi organizacjami zbiorowego zarządzania w celu lepszej obrony praw przysługujących wydawcom,
w tym z innymi organizacjami międzynarodowymi, dane osobowe Wydawcy mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych następuje na mocy odpowiednich klauzul umownych lub innego instrumentu prawnego
przewidzianego w art. 46, 47, 49 ust. 1 RODO, w sposób gwarantujący właściwe zabezpieczenia tych danych. Ma Pani/Pan prawo otrzymania
kopii informacji o stosowanych zabezpieczeniach i podstawie transferu danych.
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 na adres:
ul. Krupnicza 12/6, 31-123 Kraków
lub elektronicznie na adres 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 e-mail: 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 wydawców, prosimy o wskazanie również wydawcy, którego Pani/Pan reprezentuje, lub
którego Pani/Pan 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.

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z platformy „Baza o Publikacjach”

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zawarta w …………………….….………………….…. w dniu …………………………….….………. pomiędzy:
1. Wydawcą:
Pełna nazwa Wydawcy
Adres siedziby
Numer NIP
Numer REGON (o ile dotyczy)
Numer KRS (o ile dotyczy)
Kapitał zakładowy (o ile
dotyczy)
Osoba/osoby reprezentujące
Wydawcę oraz pełnione przez
nie funkcje
(w przypadku pełnomocnika
należy dołączyć
pełnomocnictwo)
zwanym dalej również „Usługobiorcą” lub „Wydawcą”
a
2. SAiW CP:
Stowarzyszeniem Autorów i Wydawców Copyright Polska, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Krupnicza 12/6,
31-123 Kraków, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139675, nr NIP: 6772208353,
nr REGON: 356696170, zwanym dalej „SAiW CP”, reprezentowanym przez:
Barbarę Jóźwiak – Prezes Zarządu
Janusza Kobylińskiego ‒ Wiceprezesa Zarządu
zwanym „Usługodawcą” lub „SAiW CP”

Wydawca i SAiW CP wspólnie zwani są dalej Stornami zaś każdy z osobna Stroną.

§1
1.

Niniejszym reguluje się zasady współpracy Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie
wskazanym w Złączniku nr A do Umowy dotyczących Wydawcy, kontrahentów Wydawcy, autorów utworów
wydanych przez Wydawcę, przekazanych SAiW CP w związku zawarciem przez Wydawcę umowy
o oświadczenie usługi drogą elektroniczną na podstawie zaakceptowanego Regulaminu korzystania
z platformy „Baza o Publikacjach”, wobec których to danych status administratora danych w rozumieniu
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), przysługuje Wydawcy.
2.

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierana jest pomiędzy Usługodawcą
a Usługobiorcą zdefiniowanymi w Regulaminie korzystania z platformy „Baza o Publikacjach” (BoP) w celu
wykonania postanowień ww. Regulaminu.

3.

Niniejsze postanowienia stosuje się do wszelkich danych powierzonych Usługodawcy przez Usługobiorcę
w związku z korzystaniem z Platformy BoP na podstawie zaakceptowanego Regulaminu korzystania
z platformy „Baza o Publikacjach” do przetwarzania w formie elektronicznej.

4.

W celu wykonania i przez czas obowiązywania niniejszej umowy oraz w związku z przepisami prawa,
Usługobiorca, jako administrator danych, niniejszym powierza Usługodawcy przetwarzanie danych
polegające na czynnościach wskazanych Regulaminie korzystania z platformy „Baza o Publikacjach”,
w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

Edycji danych,
Podglądu danych,
Opracowywania danych,
Usuwania danych,
Kopiowania danych.

5.

Usługodawca dla realizacji niniejszej umowy uprawniony jest do dokonywania dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (Podwykonawcom) w celu realizacji przez ten podmiot
usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Usługodawca zobowiązuje się zawrzeć
z Podwykonawcą umowę dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach
analogicznych jak ujęte w niniejszym Załączniku. Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na dalsze
powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia właściwej obsługi Platformy do: H88 S.A.
z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Podmiot ten jako właściciel serwerów,
z których korzysta Usługodawca, ma dostęp do wszelkich danych przetwarzanych w BoP.

6.

Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących
dodania lub zastąpienia Podwykonawcy, dając tym samym Usługobiorcy możliwość wyrażenia sprzeciwu
w terminie 7 dnia wobec takich działań. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę sprzeciwu, o którym
mowa w zdaniu powyżej, niniejsza umowa oraz Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, ulega
rozwiązaniu.

7.

Usługodawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podjąć środki
techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do
obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności wymogów,
o których mowa w art. 32 RODO i innych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem RODO, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.

W związku z realizacją wymogów określonych w pkt 6 powyżej, Usługodawca zobowiązuje się w szczególności
do:
a)

zachowania w tajemnicy oraz nieudostępniania osobom nieupoważnionym danych osobowych, które
pozyskał w trakcie wykonywania powierzonych mu czynności, wynikających z postanowień niniejszej
umowy,

b) niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy o każdym zaobserwowanym naruszeniu ochrony
powierzonych mu danych osobowych, który miał miejsce w jego infrastrukturze w trakcie wykonywania
przez niego czynności realizowanych w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy,

c)

współpracy z Usługobiorcą w celu szybkiego ograniczenia nieuprawnionego ujawniania lub
wykorzystywania powierzonych danych osobowych, które miało miejsce w związku z wystąpieniem
zdarzenia, o którym mowa w lit b) powyżej,

d) zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą
oraz regularnego ich testowania i monitorowania pod kątem skuteczności tych środków,
e) pomocy Usługobiorcy, w miarę możliwości, za ustalonym wynagrodzeniem, poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
f)

pomocy Usługobiorcy, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;

g)

przedsięwzięcia środków koniecznych do zachowania w tajemnicy powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania przez osoby, którymi posługuje się przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, w szczególności poprzez dopuszczanie do
przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie osób, które złożyły pisemne oświadczenia
o bezterminowym zobowiązaniu się do zachowania ww. informacji w poufności, zgodnie z treścią art. 28
ust. 3 lit. b) RODO, chyba że powyższy obowiązek zachowania poufności został uregulowany w umowie,
o której mowa w pkt 4 powyżej,

h) udostępnia Usługobiorcy wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków
określonych art. 28 RODO,
i)

niezwłocznie informować Usługobiorcę, jeżeli zdaniem Usługodawcy wydane Usługodawcy polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

8.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt 7 lit. a) powyżej obowiązuje również
po ustaniu współpracy Stron wynikającej z niniejszej Umowy.

9.

Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Usługodawca ponosi
wobec Usługobiorcy odpowiedzialność ograniczoną do rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach
przewidzianych w art. 82 RODO.

10. Usługobiorca uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zgodnego z niniejszą Umową oraz
obowiązującymi przepisami prawa przetwarzania przez Usługodawcę powierzonych danych osobowych bądź
zlecenia jej przeprowadzenia przez podmiot zewnętrzny, na co Usługodawca niniejszym wyraża zgodę.
Usługobiorca uzgodni z Usługodawcą termin przeprowadzenia kontroli i czas jej trwania. Koszty kontroli
ponosi Usługobiorca. Usługodawca może odmówić Usługobiorcy przeprowadzenia kontroli wskazanego
obszaru przetwarzania danych, jeśli w wyniku kontroli mogłoby dojść do ujawnienia innych tajemnic prawnie
chronionych, w tym danych osobowych powierzonych przez innych administratorów danych lub danych,
które Usługodawca przetwarza jako odrębny administrator danych. Usługobiorca zobowiązuje się prowadzić
u Usługodawcy czynności kontrolne w sposób niezakłócający bieżącego działania Usługodawcy.
11. Z chwilą wygaśnięcia niniejszej umowy, Usługodawca zobowiązuje się wykasować wszelkie dane osobowe,
których przetwarzanie zostało mu powierzone na jej mocy, w tym w sposób trwały dane zapisane na
elektronicznych nośnikach informacji, o ile dalej znajdują się w posiadaniu Usługodawcy, a nie zostały
uprzednio już usunięte przez Usługobiorcę poprzez funkcjonalność „Usuń Konto” dostępną w Platformie BoP.
12. Po rozwiązaniu niniejszej umowy Usługodawca może jedynie przetwarzać powierzone dane osobowe
w zakresie, w jakim jest do tego zobowiązany odpowiednimi przepisami prawa lub wobec których przysługuje
mu również status administratora danych osobowych.
13. Umowa ulega rozwiązaniu wraz z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na
podstawie Regulaminu korzystania z platformy „Baza o Publikacjach” i zgodnie z warunkami tam określonymi,
bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wspólnie
i w porozumieniu ustalają, że usunięcie Konta Użytkownika wydawcy przez Usługobiorcę za pomocą

funkcjonalności dostępnych w platformie „Baza o Publikacjach” jest równoznaczne ze złożeniem przez
Usługobiorcę oświadczenia woli rozwiązania niniejszej umowy.
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
15. W sprawach nie uregulowanych w umowie znajdują zastosowanie postanowienia RODO oraz Kodeksu
cywilnego.

Skan wypełnionej i podpisanej przez Wydawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, należy załączyć w procedurze
rejestracji, a oryginał podpisanej w dwóch egzemplarzach umowy powierzenia przetwarzania danych powinien zostać przesłany do SAIW
CP na adres: 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B/8.
UWAGA: aktywowanie dostępu do BoP nastąpi po otrzymaniu przez SAIW CP oryginału ww. dokumentów!
SAiW CP po otrzymaniu podpisanej przez Wydawcę umowy powierzenia odeśle Wydawcy podpisany przez siebie egzemplarz umowy
powierzenia.

(pieczęć i podpis w imieniu Usługobiorcy)

(pieczęć i podpis w imieniu Usługodawcy)

(pieczęć i podpis w imieniu Usługobiorcy)

(pieczęć i podpis w imieniu Usługodawcy)

Załącznik A do umowy powierzenia przetwarzania danych
Zakres powierzonych danych:
Dane podstawowe
Imprint
ISBN-13
ISBN-10
Współwydawca
Język
Język publikacji
Oryginalny język publikacji
Miejsce pochodzenia publikacji (miasto, kraj)
Umowa
Rodzaj umowy prawnoautorskiej
Wysokość wynagrodzenia
Częstotliwość wpłat
Termin
Zakres terytorialny
Pola eksploatacji
 utrwalenie całości i poszczególnych części utworu w dowolnej liczbie egzemplarzy w znanych w dniu zawarcia
umowy technikach drukarskich, reprograficznych i na nośnikach magnetycznych, cyfrowych oraz na kliszy
fotograficznej
 zwielokrotnianie całości i poszczególnych części utworu w dowolnej liczbie egzemplarzy w znanych w dniu
zawarcia umowy technikach drukarskich, reprograficznych, fotomechanicznych (w tym fotokopie i kserokopie za
pomocą urządzeń reprograficznych, druk na żądanie) i na nośnikach magnetycznych, cyfrowych oraz na kliszy
fotograficznej
 wprowadzenie do obrotu utrwalonych lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu, jak i poszczególnych jego części
 wprowadzenie do sieci komputerowej Wydawcy
 rozpowszechnianie całości i poszczególnych części utworu w taki sposób, by każdy mógł mieć do nich dostęp
w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach informatycznych (Internet, sieci lokalne),
telefonii komórkowej
 udzielania zezwoleń osobom trzecim na rozpowszechnianie całości i poszczególnych części utworu w taki sposób,
by każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
informatycznych (Internet, sieci lokalne), telefonii komórkowej
 najem
 dzierżawa
 użyczenie
 nadawanie całości i poszczególnych części utworu drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób
bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy
 publiczne odczytanie utworu i poszczególnych jego części
 wykorzystanie utworu i poszczególnych jego części do celów reklamowych lub promocyjnych w dowolnej formie
 tłumaczenie utworu i poszczególnych jego części na inne języki
 inne
Uzupełnienie pozostałych pozycji
Forma
Wybierz rodzaj publikacji
Książka drukowana
E-book
Audiobook
Książka drukowana: szczegóły
Forma książki drukowanej
Liczba Stron
Liczba Ilustracji:
Forma i waga (format liczb: xxxx.x): Szerokość (mm), Wysokość (mm), Grubość grzbietu (mm), Waga (gr)

Informacje handlowe
Produkt z ceną
Produkt bez ceny
Rodzaj ceny
Aktualna do dnia
Cena na dziś/Obecna cena
Waluta
% podatku VAT
VAT type
Kategoria
Kategorie przedmiotowe (Sztuka, Biografie i literatura faktu, Język, Studia literaturoznawcze i literackie, Nauczanie języka
angielskiego, Literatura piękna, Publikacje referencyjne, informacyjne i interdyscyplinarne, Nauki humanistyczne, Nauki
społeczne, Ekonomia, finanse, biznes i zarządzanie, Prawo, Medycyna, Matematyka i nauki ścisłe, Nauki o ziemi, geografia,
środowisko, planowanie, Technika, inżynieria, rolnictwo, Informatyka i technologia informacyjna (IT): teoria i praktyka,
Zdrowie i rozwój osobisty, Styl życia, sport i wypoczynek, Dla dzieci, dla nastolatków, edukacyjne)
Wybrane kategorie (Główna)
Nazwy własne jako słowa kluczowe: Nazwa, Rodzaj
Słowa kluczowe
Odbiorcy / Grupy docelowe
Informacje marketingowe i obiekty multimedialne
Tekst i opis (Opis ogólny, Opis krótki)
Informacje dodatkowe
Wydanie (Opis wydania, Bez opisu wydania)
Rodzaj wydania
Opis wydania
Numer wydania
Seria
Nazwa serii
ISSN
Produkt powiązany (ISBN, Rodzaj powiązania)
Licencje
Materiały uzupełniające
Opłaty należne wydawcy
art. 20 i art. 20(1) pr.aut.
art. 25 pr.aut.
art. 28 ust. 4 pr.aut.
Inny
Oznaczenia czasopism
Numer standardowy ISSN
częstotliwość wydawania
Wydawane od
Wydawane do
Rodzaj czasopisma

