SFP - ZAPA
Załącznik nr 1
do Umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Numer dokumentu:

FZ-20

Wersja formularza:
Data edycji:
Strona/stron

9
21.01.2020
1/2

Formularz danych osobowych

........................................, dn. ............................... 20.........r.
Nazwisko: ……….............................................................................. Nazwisko rodowe: ...……....................................................................
Imiona: 1. ................................................................................... 2. .........................................................................................................
*Imię ojca: ……………………………………………..……………………… *Imię matki: ……….……………………………........................................................
Data urodzenia: .................................................................. Miejsce urodzenia: .....................................................................................
Pseudonim: ............................................................................
*w przypadku osób fizycznych niemających w Polsce miejsca zamieszkania
PESEL:
ADRES ZAMIESZKANIA (wykazywany w deklaracji podatkowej):

Ulica: ................................................................................................................ nr domu: ........................ nr mieszkania: ..........................
Kod pocztowy: ................................................. Miejscowość: ....................................................................................................................
Kraj: ...............................................................
Powiat: …………………………………….………..……….…….…….. Gmina: ……………………...…………….……………………………..
Nazwa Urzędu Skarbowego: …………………..................................................................................................................................................
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeśli jest inny niż zamieszkania):

Adresat: ……………………………………………..................................
Ulica: ................................................................................................................. nr domu: ........................ nr mieszkania: .........................
Kod pocztowy: .................................................. Miejscowość: ...................................................................................................................
Kraj: ....................................................................
Proszę przekazywać należności na konto w banku: .....................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego (w przypadku podatników VAT należy podać nr rachunku bankowego ujawniony w wykazie informacji o podatnikach VAT
prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. biała lista):

Kod SWIFT/BIC (w przypadku zagranicznego nr rachunku): ………………………………….……..……………………………
Telefony kontaktowe: .................................................................................................................................................................................
Główny adres e-mail (na który będą wysyłane raporty wypłat oraz roczna informacja o przychodach PIT/IFT):
.....................................................................................................................................................................................................................
Dodatkowy adres e-mail (opcjonalnie): .......................................................................................................................................................
Sposób otrzymywania raportów wypłat:  dostęp on-line

 e-mail

 tradycyjna poczta

Podanie powyższych danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy, a także wypełnienia wymogów wynikających z przepisów
prawa. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zawartą poniżej „Informacją dla osób, których dane przetwarza SFP w związku z powierzeniem praw
do zbiorowego zarządzania” zawierającą informację o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych przez SFP, prawach przysługujących mi
w związku z tym przetwarzaniem oraz sposobie ich realizacji.

________________________________________________
(podpis)
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Informacja dla osób, których dane przetwarza SFP w związku z powierzeniem praw do zbiorowego zarządzania
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.
dalej RODO) informujemy, że:
I.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych nam w związku z zawarciem umowy o powierzeniu w zarząd autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych jest
Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP) z siedzibą w Warszawie 00-834 przy ul. Pańska 85, realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów
i Producentów Audiowizualnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 28/30.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub w celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem ul. Żelazna
28/30, 00-832 Warszawa. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku osób reprezentujących również wskazać podmiot, w imieniu którego osoba ta
występuje lub występowała, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości
możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji znajdujących się w Umowie lub przekazanych nam w celu jej realizacji.
Może Pani/Pan także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@zapa.org.pl
II.
Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

•
•
•

•
•

na podstawie podpisanej przez Panią/Pana umowy o powierzeniu w zarząd autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych lub umowy podpisanej przez osobę, którą Pani/Pan
reprezentuje lub na rzecz której Pani/Pan działa (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO), w celu zawarcia i realizacji tej umowy,
na podstawie obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości, Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w celu dokonania
rozliczeń zobowiązań podatkowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych,
na podstawie obowiązku prawnego działania w interesie uprawnionego, z którym SFP zawarła umowę o powierzeniu w zarząd autorskich praw majątkowych, w tym dochodzenia
ewentualnych roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z utworu lub w zakresie wykraczającym poza udzieloną licencję, a także udzielania użytkownikom licencji na
korzystanie z utworu, pobieranie i repartycja opłat, w tym współpraca z innymi organizacjami zbiorowego zarządzania lub innymi międzynarodowymi organizacjami, w celu
reprezentowania interesów uprawnionych, którzy powierzyli nam swoje prawa w zarząd zbiorowy, w tym również poza terytorium Polski (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z
ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
w celu informowania osób trzecich o repertuarze zarządzanym przez SFP, w tym ujawniania danych identyfikujących uprawnionego, którego SFP reprezentuje na podstawie
zawartej umowy (art.6 ust. 1 lit. b) RODO, a także w celu wykonania postanowień wynikających z ustawy o zbiorowym zarządzaniu praw ami autorskimi i prawami pokrewnymi
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
na podstawie tzw. prawnie uzasadnionych interesów SFP wynikających z konieczności prawidłowej identyfikacji i ustalania osób uprawnionych do reprezentowania autora w tym
jego ewentualnych spadkobierców, w celach realizacji kontaktu z osobą nam wskazaną, dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących SFP i w stosunku do SFP lub obrony
przed tymi roszczeniami oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług SFP (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

• w celu skontaktowania ze sobą autora i podmiotu trzeciego, który o to występuje, za uprzednią zgodą autora i wyłącznie na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych jest konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, a także wypełnienia wymogów wynikających z przywołanych powyżej przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
III.
Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania SFP 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, firmy
windykacyjne.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:
•
obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa
•
jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego
udzieli nam Pani/Pan na to zgodę
Do powyższych zaliczyć można: uprawnione organy państwowe i instytucje, innych autorów a celu skontaktowania ich ze sobą na pods tawie wyrażonej przez nich zgody, użytkownikom
utworów w związku z korzystaniem przez nich z utworów, inne organizacje zbiorowego zarządzania w Polsce, jak również inne zagraniczne organizacje zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi lub organizacje międzynarodowe zajmujące się ochroną praw i interesów uprawnionych.
Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. Lista organizacji z którymi SFP zawarło umowy o
wzajemnej reprezentacji lub egzekwowanie i dystrybucję tantiem, którym dane osobowe mogą być ujawnianie znajduje się na po niżej stronie
http://www.zapa.org.pl/aktualnosci,20,45,Organizacje-wspolpracujace.html i tam będzie aktualizowana.
W każdym momencie może się Pani/Pan z nami skontaktować w sposób wskazany w pkt. I, w celu uzyskania listy ww. organizacji.
Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją zawartej z nami umowy, wykonywaniem statutowych zadań SFP, w tym realizacją ce lów wskazanych w pkt II. mogą być transferowane poza
Europejski Obszar Gospodarczy. Informujemy, że SFP podpisała liczne umowy międzynarodowe o wzajemnej reprezentacji , w celu lepszej ochrony praw uprawnionych, w tym dystrybucji
tantiem, a ponadto wymienia z tymi organizacjami informacje o reprezentowanym repertuarze. Przekazywanie danych osobowych następuje na mocy odpowiednich klauzul umownych lub
innych właściwych instrumentów prawnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania informacji o stosowanych
zabezpieczeniach.
IV.
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy o powierzenie praw w zarząd zbiorowy, a także przez 5 lat od końca roku kalendarzowego (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 roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązu jących przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być także
przetwarzane do czasu wyegzekwowania roszczeń lub ich przedawnienia, dochodzonych pomimo wypowiedzenia umowy, gdy roszczenia te dotyczą okresu gdy powierzenie praw
obowiązywało.
Pani/Pana dane będą również przetwarzane w celach archiwizacyjnych przez okres niezbędny do wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa z uwagi na uprawnienia ko ntrolne
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wobec organizacji zbiorowego zarządzania.
W celu marketingu towarów i usług oferowanych przez SFP, będziemy przechowywali Pani/Pana dane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub rozwiązania zawartej z nami
umowy.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych była udzielona nam zgoda, będziemy przetwarzać te dane tak długo dopóki zgoda nie zostanie wycofana.
V.
Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,
chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które s ą nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,
lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprze ciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu
bezpośredniego, w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na jej
podstawie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w s prawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość
przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania,
ewentualnie adresu do korespondencji, 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.

