
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Niniejszym informujemy, że Stowarzyszenie SAWP przetwarza Twoje dane osobowe. 

Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej. 

I. Administrator danych osobowych 

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP 

z siedzibą w Warszwie,02-647 Warszawa, ul. Tagore 3, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000083928, NIP: 952-10-74-460, REGON: 010688773 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony i zarządzania prawami objętymi zbiorowym 

zarządem prowadzonym przez SAWP, w szczególności: 

a) rejestracji artystycznych wykonań w bazie SAWP, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO); 

b) podejmowania działań związanych z zawarciem umów z użytkownikami (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 

c) dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw do artystycznych wykonań przez 

użytkowników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 

d) inkasa, repartycji i wypłaty opłat należnych za kopiowanie dla własnego użytku prywatnego 

oraz wynagrodzeń wynikających z umów zawartych przez SAWP z korzystającymi z praw do 

artystycznych wykonań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO), 

e) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SAWP w związku z realizacją zbiorowego 

zarządu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO). 

f) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 

6 ust. 1 lit. f RODO) 

 

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: 

Imię i nazwisko, 

Miejsce urodzenia 

PESEL  

NIP 

numer dowodu osobistego/paszportu  

data urodzenia  

adres zamieszkania  

adres korespondencyjny  



adres e-mail 

numer telefonu  

numer konta bankowego, 

obywatelstwo 

członkostwo w SAWP 

okres powierzenia praw pod ochronę SAWP 

wykaz artystycznych wykonań 

udział procentowy w utworze 

nazwa zespołu 

pseudonim 

naliczone na Twoją rzecz wynagrodzenia i opłaty 

 

IV. Odbiorcy danych 

 

Poszczególne kategorie danych osobowych będziemy udostępniać jedynie w zakresie 

niezbędnym dla zarządzania i ochrony praw oraz w zakresie w jakim obowiązek taki wynika z 

przepisów prawa następującym kategoriom podmiotów: 

a) organizacjom zbiorowego zarządzania, z którymi SAWP zawarł umowy reprezentowania 

praw powierzonych w zarząd SAWP, na terytorium działania tych organizacji; 

b) krajowym organizacjom zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań oraz 

innym podmiotom upoważnionym do odbioru Danych Osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

c) podmiotom, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu SAWP na podstawie 

udzielonego przez SAWP upoważnienia do przetwarzania danych lub zawartej z SAWP 

umowy powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji zbiorowego zarządu prawami do 

artystycznych wykonań, w tym: biegłemu rewidentowi, kancelarii prawnej, firmie świadczącej 

usługi informatyczne oraz podmiotom wykonującym na rzecz SAWP czynności związane z 

realizacją działań związanych z inkasem i repartycją wynagrodzeń oraz opłat, zgodnie z 

zakresem wynikającym z zezwolenia udzielonego SAWP przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; 

d) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z 

przepisów prawa, 

e) w przypadku kategorii Imię i Nazwisko oraz nazwa 

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

 

Poszczególne kategorie danych osobowych będziemy udostępniać jedynie w zakresie 

niezbędnym dla zarządzania i ochrony praw poza teren Polski/UE do organizacji zbiorowego 

zarzadzania, z którymi SAWP podpisał umowy o reprezentowaniu na terytorium działania 

danej organizacji praw artystów, których prawa zostały SAWP powierzone. 

 

VI. Okres przechowywania danych 

 



Twoje dane pozyskane w celu ochrony i zarządzania prawami objętymi zbiorowym zarządem 

prowadzonym przez SAWP przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania, tj. przez okres ochrony praw do danego artystycznego wykonania, a po 

jego upływie dodatkowo okres, w jakim SAWP przysługuje uprawnienie do dochodzenia na 

rzecz Artystów, których Dane Osobowe dotyczą, roszczeń o ochronę tych praw. Dodatkowo po 

jego upływie, przez okres niezbędny do wypełniania zadań związanych ze zbiorowym 

zarządem realizowanym przez SAWP.  

 

VII. Twoje prawa: 

 

Przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do prostowania (poprawienia) swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych  

d) ograniczenia przetwarzania danych 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych: 

f) prawo do przenoszenia danych lub zlecenia przesłania danych bezpośrednio innemu 

podmiotowi 

g)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

h)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@sawp.pl, zadzwoń 

pod numer: + 48 22 624 71 27 lub udaj się do naszego biura. Pamiętaj, że przed realizacją 

Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię 

zidentyfikować. 

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem realizacji na Twoją rzecz zarządu Twoimi 

prawami do artystycznych wykonań. W przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwa 

prawidłowa identyfikacja Twoich wykonań i dokonywanie na Twoją rzecz rozliczeń i wypłat.  

 

IX. Informacja o źródle danych  

W przypadku gdy części Twoich danych nie uzyskaliśmy od Ciebie, pochodzą one od innych 

organizacji zbiorowego zarządzania, z sieci Internet lub od osób biorących razem z Tobą udział 

w artystycznym wykonaniu. 

 

 

 


