
WYDAWCA

....................................................................
Nazwa wydawcy

....................................................................

....................................................................
Adres zamieszkania lub siedziby

Przekazując  do Stowarzyszenia Autorów i  Wydawców Copyright  Polska (dalej:  SAiW Copyright Polska)  w imieniu wydawcy 
oświadczenie z dnia .....................................* o woli otrzymywania wynagrodzenia z tytułu użyczania egzemplarzy utworów 
wyrażonych słowem przez biblioteki publiczne (dalej: Oświadczenie), własnoręcznym podpisem potwierdzam, że:

*proszę wpisać datę Oświadczenia

1. Jestem uprawniony do złożenia Oświadczenia, a dane w nim zawarte są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i nie 
naruszają  praw osób trzecich.  Zobowiązuję się  do aktualizacji  na piśmie danych objętych Oświadczeniem,  w szczególności  w razie 
wystąpienia  w  stosunku  do  daty  złożenia  Oświadczenia  zmian  dotyczących  autorskich  praw  majątkowych  do  utworów  objętych  
Oświadczeniem, a także zmian adresu lub numeru rachunku bankowego. Przyjmuje do wiadomości, iż SAiW Copyright Polska nie będzie 
ponosić odpowiedzialności za skutki błędów lub pominięć wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na mnie 
obowiązków określonych powyżej. 

2. Lista tytułów zawarta w Oświadczeniu stanowi listę utworów, co do których uprawnionemu określonemu w art. 28 ust. 5 pkt. 4)  
ustawy o prawie autorskim i  prawach pokrewnych przysługuje w dniu składania  niniejszego oświadczenia  prawo do wynagrodzenia,  
o którym mowa w art. 28 ust 4 ustawy.

3. Mam świadomość, że SAiW Copyright Polska zastrzega sobie prawo – w wypadku konfliktu z oświadczeniami innych uprawnionych, 
w szczególności gdy suma udziałów wydawców, którzy zgłosili prawa do wynagrodzenia z art. 28 ust. 4 ustawy w odniesieniu do danego 
tytułu przekroczy 100%  – do zwrócenia się do uprawnionego o przekazanie  kopii umów wydawniczych, wskazujących na wielkość 
udziału uprawnionego w odniesieniu do tytułu/ów.

4.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  w  przypadku,  gdy  zgłoszenie  wydawcy  lub  następcy  prawnego  wydawcy  spowoduje  konflikt  
w udziałach  procentowych  (w  szczególności  gdy  suma  zgłoszonych  udziałów  do  danego  tytułu  przekroczy  100%),  uprawniony 
zobowiązany jest do wyjaśnienia powstałego konfliktu bezpośrednio z wydawcą lub następcą prawnym wydawcy i przedstawienia SAiW 
Copyright  Polska  postanowień  dotyczących  rozwiązanego  konfliktu  w  formie  pisemnej.  Kwoty  wynagrodzeń  naliczane  na  udziały  
w konflikcie są wstrzymywane aż do momentu porozumienia się wydawców lub następców prawnych wydawców. W przypadku braku 
porozumienia, co do współudziału w autorstwie utworu, decyzję o wypłacie wynagrodzenia podejmie Zarząd SAiW Copyright Polska na 
podstawie przyjętego regulaminu, zastrzegając sobie prawo do zwrotu uzyskanego wynagrodzenia do Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego w przypadku braku wystarczającej podstawy do samodzielnego rozstrzygnięcia konfliktu.

5. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 2 informuje, że z chwilą złożenia przez  
Panią/Pana poniższej zgody, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, jako administrator tych danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4  
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w celu podziału i wypłaty wynagrodzenia, z tytułu użyczania przez  
biblioteki publiczne, egzemplarzy utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej,  
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury  
podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do  
podziału i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1924), a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów  
prawa podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz ustawy o podatku od towarów i usług, a także celach kontaktowych i archiwizacyjnych. Dane osobowe mogą być udostępniane 
uprawnionym  organom  i  instytucjom,  gdy  obowiązek  ich  udostępnienia  wynika  z  przepisów  prawa.  Osobie,  której  dane  dotyczą  
przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania.  Podanie  danych  jest  dobrowolne  lecz  niezbędne  do  
skutecznego złożenia Oświadczenia (tj. oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie biblioteczne zgodnie z treścią § 5  
ww. Rozporządzenia), a w przypadku zakwalifikowania do wypłaty należnego wynagrodzenia, podanie danych jest obowiązkowe z uwagi 
na treść przywołanych powyżej przepisów prawa podatkowego, ustawy ordynacja podatkowa oraz przepisów wykonawczych.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach o których mowa powyżej w pkt. 5.

7. G Wyrażam zgodę   G Nie wyrażam zgody** na udostępnienie moich danych osobowych przez SAiW Copyright Polska uprawnionym, 
z oświadczeniami których moje oświadczenie będzie w konflikcie dotyczącym udziałów procentowych, w celu umożliwienia uprawnionym 
polubownego rozwiązania tego konfliktu, w zakresie następujących danych: nazwy wydawcy, adresu siedziby lub zamieszkania, numeru  
telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że niewyrażenie zgody na udostępnienie danych może skutkować brakiem możliwości podjęcia próby 
polubownego rozwiązania  konfliktu,  a co za  tym idzie koniecznością  podjęcia  decyzji  o  wypłacie   wynagrodzenia  przez  Zarząd SAiW 
Copyright  Polska  na  podstawie  przyjętego  regulaminu,  z  zastrzeżeniem  prawa  do  zwrotu  wynagrodzenia  do  Ministerstwa  Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w przypadku braku wystarczającej podstawy do samodzielnego rozstrzygnięcia konfliktu. Wyrażenie zgody jest  
dobrowolne. W każdym momencie mam prawo do cofnięcia zgody.                                                               **proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat
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