Regulamin dostępu oraz korzystania z Internetowego serwisu „artyści.sawp.pl”

I. Definicje
1. Serwis - platforma cyfrowa administrowana przez SAWP, umożliwiająca Artystom
zgłaszanie oraz modyfikowanie danych dotyczących ich artystycznych wykonań za
pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu.
2. Regulamin – opisany w niniejszym dokumencie zbiór ogólnych regulacji stanowiących
zasady świadczenia przez SAWP usług za pośrednictwem Serwisu, wydany na podstawie art.
384 kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mający
zastosowanie do usługi elektronicznego dostępu do Serwis.
3. SAWP – Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i SłownoMuzycznych 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
4. Artysta - uprawniony, który powierzył prawa do artystycznych wykonań w zbiorowy zarząd
SAWP.
5. Dane – informacje o artystycznych wykonaniach, w których wziął udział Artysta, wskazane
w Serwisie i zgłaszane lub modyfikowane za jego pośrednictwem, w tym obejmujące Dane
Osobowe takie jak imię i nazwisko, identyfikujące wykonawców biorących udział w
zgłaszanych lub modyfikowanych artystycznych wykonaniach.
6. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz 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, zwanego dalej RODO.
7. Login – indywidualna nazwa użytkownika Serwisu nadana Artyście przez SAWP.
8. Hasło – indywidualne hasło dostępu, nadane zgodnie z Regulaminem , składające się z
minimum 6 znaków, w tym co najmniej z jednej cyfry, jednego znaku specjalnego, jednej małej
i jednej dużej litery.
II. Postanowienia ogólne
1. Serwis dostępny jest po wejściu na stronę artysci.sawp.pl oraz zalogowaniu się przy użyciu
Loginu oraz Hasła.
2. Hasło znane jest wyłącznie Artyście. SAWP nie ponosi odpowiedzialności za skutki
udostępnienia przez Artystę hasła do Serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego
zabezpieczenia hasła dostępu do Serwisu przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.

3. Jeżeli podczas procedury logowania do Serwisu zostanie pięciokrotnie wprowadzone błędne
Hasło, zostanie ono zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Odblokowanie dostępu nastąpi
po dokonaniu czynności takich samych jak przy utracie Hasła (pkt III.3.).
4. Dodawanie oraz modyfikacja Danych możliwa jest wyłącznie z adresu e-mail wskazanego
SAWP przez Artystę jako adres, z którego następować będzie korzystanie z Serwisu.
5. W trakcie korzystania z Serwisu Artysta zobowiązany jest do podawania Danych zgodnych
ze stanem faktycznym, w szczególności dotyczących udziału w artystycznym wykonaniu
innych wykonawców, pełnionych w danym artystycznym wykonaniu funkcji oraz, w
przypadku ustalenia przez wszystkich współwykonawców ich procentowego udziału w
artystycznym wykonaniu, udziału przypadającego na danego wykonawcę.
6. SAWP nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu Loginu i Hasła
dostępu Artysty przez osoby trzecie.
III. Logowanie i dostęp do Serwisu
1. W celu uzyskania dostępu do Serwisu Artysta musi dokonać rejestracji, w wyniku której
SAWP nadaje użytkownikowi Login umożliwiający dostęp do portalu.
2. Po zarejestrowaniu, Artysta dostaje email powitalny wraz z linkiem strony, na której znajduje
się portal. Wykorzystując otrzymany link Artysta może ustawić swoje hasło.
3. W razie utraty Hasła Artysta powinien na stronie logowania portalu wybrać „Nie pamiętasz
hasła?”. Przywrócenie hasła nastąpi po naciśnięciu tekstu „Nie pamiętasz hasła?” i wpisaniu w
pojawiające się okno dialogowe adresu email zarejestrowanego w SAWP. Po kliknięciu na link
strony otrzymany emailem, Artysta będzie mógł ustawić nowe Hasło.
Dla celów bezpieczeństwa, Artysta zmienia Hasło nie rzadziej niż co 30 dni.
4. Zmiana adresu email wymaga zgłoszenia w SAWP.
IV. Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest SAWP.
2. Dane Osobowe przetwarzane są w ramach Serwisu w związku z koniecznością realizacji
przez SAWP nałożonego przez art. 6 ust. 4 oraz przez art. 6 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji
wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku
wewnętrznym („Dyrektywa”) wymogu zapewnienia przez organizacje zbiorowego zarządzania
stosowania elektronicznych środków komunikacji z organizacją, w tym do celów wykonywania
praw przysługujących członkom oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 Dyrektywy
wszystkim uprawnionym, z którymi z mocy prawa lub w drodze powierzenia pozostają w
bezpośrednim stosunku prawnym. Dane Osobowe pobierane w ramach procedury rejestracji
Artysty w Serwisie przetwarzane są na podstawie zgody Artysty wyrażonej w formie
oświadczenia składanego przy rejestracji.

3. Podanie Danych Osobowych w ramach procesu przystępowania do Serwisu jest dobrowolne,
jednak aby zarejestrować konto w Serwisie wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych
Osobowych przez SAWP w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie jest niezbędne.
4. Dane Osobowe przetwarzane są w celu ochrony i zarządzania prawami objętymi zbiorowym
zarządem prowadzonym przez SAWP, w szczególności:
a) rejestracji w Serwisie (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).
5. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych w celach wskazanych w ust. 4 powyżej,
mogą one być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Danych
Osobowych mogą być:
a) organizacje zbiorowego zarządzania, z którymi SAWP zawarł umowy reprezentowania praw
powierzonych w zarząd SAWP, na terytorium działania tych organizacji;
b) krajowe organizacje zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań oraz inne
podmioty upoważnione do odbioru Danych Osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
c) podmioty, które przetwarzają Dane Osobowe w imieniu SAWP na podstawie zawartej z
SAWP umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ust.
4 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.
7. Artysta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania i
uzupełniania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie
z RODO.
V. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
2. Z chwilą złożenia oświadczenia o przystąpieniu do korzystania z Serwisu, Artysta
zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach jego przeznaczenia jest niedozwolone.
4. SAWP zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępności Serwisu.
5. W przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących korzystania z Serwisu Artysta może
skontaktować się z Biurem SAWP na adres: biuro@sawp.pl lub telefonicznie pod numerem
telefonu 22 624-71-27. Po otrzymaniu reklamacji SAWP niezwłocznie podejmie działania
mające na celu wyjaśnienie problemu i udzieli Artyście odpowiedzi na adres e-mail przypisany
do konta Artysty lub – na żądanie Artysty – w formie pisemnej na wskazany przez niego adres
korespondencyjny.
6. SAWP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian
przepisów dotyczących funkcjonowania Serwisu lub wprowadzenia zmian w sposobie
świadczenia usługi dostępu za pośrednictwem Serwisu.
7. Każda zmiana Regulaminu zostanie zakomunikowana Artyście nie później niż 14 dni przed
wejściem w życie projektowanych zmian. Zmiany zaczynają obowiązywać w terminie
wskazanym w informacji o zmianach.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

