
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (00-536), w Al. Ujazdowskich 45. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora 

pod adresem: iod@zasp.pl. 

3. Dane przetwarzane będą w celu przyjęcia w poczet członków ZASP, zaktualizowania informacji dotyczących członków oraz wykonywania działalności statutowej na 

podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 – RODO), polegających na: 

• rozwoju i promocji działalności twórczej i artystycznej,  

• ochronie praw i interesów twórców i artystów, 

• działaniu na rzecz rozwoju kultury teatralnej, filmowej, estradowej, radia i telewizji oraz innych dziedzin kultury, w tym także poprzez inicjowanie działalności 

badawczo-naukowej, wydawniczej i edukacyjnej, 

• inicjowaniu, wspieraniu oraz realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych, 

• udziale w kształtowaniu prawa chroniącego twórczość artystyczną oraz tworzeniu i rozwijaniu prawnej ochrony twórców i artystów, a także działalności 

artystycznej, 

• współudziale w projektowaniu, nowelizacji lub zmianie wszelkich aktów prawnych dotyczących działalności instytucji artystycznych i kultury, 

• współudziale w kształtowaniu działalności placówek artystycznych i kulturalnych, 

• zawieraniu porozumień z organami administracji państwowej i innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność artystyczną, 

• organizowaniu egzaminów eksternistycznych i nadawaniu uprawnień zawodowych w zakresie określonym przepisami prawa, 

• przyznawaniu stypendiów, nagród, staży, zapomóg, 

• współpracy ze stowarzyszeniami twórców i artystów, związkami zawodowymi i innymi podmiotami w dziedzinie rozwoju kultury narodowej, 

• organizowaniu koncertów i przedstawień plenerowych, kursów, konferencji, zjazdów, odczytów, dyskusji, pokazów teatralnych i f ilmowych, etc., 

• prowadzeniu działalności integrującej członków ZASP poprzez aktywność kulturalną, artystyczną i towarzyską, 

• dbaniu o utrzymanie kontaktów seniorów (artystów i twórców oraz emerytów i rencistów) z aktywnym zawodowo środowiskiem artystycznym, 

• prowadzeniu Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Skolimowie, 

• kultywowaniu pamięci o zmarłych artystach oraz ich dorobku, 

• współdziałaniu z właściwymi organami samorządowymi, 

• współpracy z innymi związkami i stowarzyszeniami przy projektowaniu nowelizacji lub zmianie aktów prawnych dotyczących działalności artystycznej i 

kulturalnej, 

• udzielaniu pomocy w rehabilitacji i leczeniu osób chorych i niepełnosprawnych, 

• organizowaniu bezpłatnego poradnictwa prawnego w sprawach wynikających z działalności zawodowej członków ZASP, 

• archiwizacji i prowadzeniu dokumentacji,  

• świadczeniu usług socjalnych, w tym związanych z Funduszem Zdrowotnym oraz Funduszem Pogrzebowym, 

• prowadzeniu korespondencji, 

• ustalaniu, obronie i dochodzeniu roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi, 

• tworzeniu zestawień, analiz i statystyk, 

• nawiązaniu współpracy. 

4. Ponadto, dane mogą być przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających w szczególności 

z art. 48, 51, 87-89, 120 ust. 2-4 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. 2018 poz. 1293 z 

późn. zm.) i polegających na:  

• obejmowaniu praw autorskich lub praw do artystycznych wykonań w zbiorowy zarząd, 

• zawieraniu umów o korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań bądź pobieraniu wynagrodzenia za takie korzystanie, 

• pobieraniu, podziale i wypłacie przychodów z praw autorskich lub praw do artystycznych wykonań, 

• monitorowaniu korzystania z utworów lub artystycznych wykonań, 

• dochodzeniu ochrony praw autorskich lub praw do artystycznych wykonań, 

a także wykonywaniu innych uprawnień i obowiązków organizacji zbiorowego zarządzania wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.). 

5. Jeżeli podadzą nam Państwo adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu w celu przesyłania wszelkiej korespondencji związanej z działalnością ZASP, w tym 

korespondencji związanej z członkostwem w ZASP, przewidzianej w Statucie ZASP oraz regulaminach obowiązujących w ZASP, Państwa dane będą przetwarzane na 

podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed jej wycofaniem. 

6. Kategorie odnośnych danych obejmują: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, pseudonim, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer 

ewidencyjny PESEL, serię i numer dowodu osobistego, dane kontaktowe, w szczególności adres zameldowania, adres zamieszkania wykazywany w deklaracji 

podatkowej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, numer rachunku bankowego, kod SWIFT/BIC w przypadku zagranicznego numeru rachunku bankowego, 

NIP oraz tytuł utworu i udział procentowy w utworze, w szczególności mogą one ujawniać dane osobowe uprawnionych innym organizacjom zbiorowego zarządzania, 

zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania oraz organizacjom międzynarodowym zajmującym się ochroną praw i interesów uprawnionych. 

7. Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie 

organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie 

prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne, podmioty uczestniczące w systemie zbiorowego zarządzania prawami autorskim i lub prawami pokrewnymi oraz 

inne podmioty, które na zlecenie administratora dokonują inkasa wynagrodzeń, inne organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 

mające siedzibę w Polsce lub zagraniczne organizacje zbiorowego zarządzania oraz organizacje międzynarodowe zajmującym się ochroną praw i interesów 

uprawnionych. 

8. Z uwagi na nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi organizacjami zbiorowego zarządzania i korzystanie z pewnych narzędzi informatycznych dane osobowe 

mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych następuje na mocy decyzji w sprawie 

odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (EU-U.S. Privacy Shield), lub 

na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody, o którą zostaną Państwo przez 

nas bezpośrednio poproszeni w stosownych przypadkach. Międzynarodowy transfer danych w oparciu o Tarczę Prywatności dotyczyć będzie w szczególności usług 

informatycznych świadczonych nam przez firmę Microsoft Corporation. 

9. Dane związane z członkostwem w ZASP będą przechowywane przez okres członkostwa, a po jego zakończeniu w ograniczonym zakresie do celów archiwizacyjnych 

oraz wynikających z prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym. Dane związane ze zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi 

będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji albo wykonania czynności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 

oraz prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym. 

10. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych 

osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Podanie danych na potrzeby członkostwa w ZASP oraz przesyłania wszelkiej korespondencji związanej z działalnością ZASP, w tym korespondencji związanej z 

członkostwem w ZASP, przewidzianej w Statucie ZASP oraz regulaminach obowiązujących w ZASP jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może 

uniemożliwić członkostwo w ZASP i/lub przesyłanie korespondencji. W zakresie związanym ze zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi podanie danych jest 

wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację albo wykonywanie czynności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

lub prawami pokrewnymi oraz prowadzenie działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym. 

12. Źródłem pochodzenia danych są osoby, których dane dotyczą. W zakresie dotyczącym zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi dane mogą 

pochodzić z wykazów umów o zbiorowe zarządzanie oraz wykazów ustalonych uprawnionych, których prawami zbiorowo zarządza na innej podstawie niż umowa o 

zbiorowe zarządzanie. 


