
Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 

w związku z zawarciem w dniu ______ ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków z siedzibą
w Warszawie,  ul. Nowy Świat 7/6 00-496 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,
innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych
zakładów  opieki  zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w
Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000106679, posiadającym REGON 001401758 oraz NIP 5260251380 

umowy o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania (Umowy Powierniczej) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Polskich Artystów
Plastyków  z  siedzibą  w  Warszawie,  w  tym  mojego  imienia  (imion),  nazwiska  (nazwisk),
pseudonimu oraz mojej daty urodzenia, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej pod adresem www.zpap.pl w Rejestrze Twórców i udostępnianie w ten
sposób  osobom  trzecim,  w  tym  innym  organizacjom  zbiorowego  zarządzania  prawami
autorskimi, użytkownikom utworów plastycznych, podmiotom zobowiązanym do uiszczania
na rzecz twórców bądź spadkobierców wynagrodzenia w przypadku zawodowej odsprzedaży
oryginalnego egzemplarza utworu (droit de suite) w celu realizacji Umowy Powierniczej, na
podstawie której Związek Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Warszawie zarządza w
moim  imieniu  prawami  autorskim  i  pobiera  wynagrodzenie  z  tytułu  droit  de  suite od
krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania.

………………………………………                              ……………………………………….
Miejscowość, Data                                                                                    Podpis

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst. jedn.
Dz.U.  2014 poz.  1182) informujmy,  że  administratorem Państwa danych osobowych jest  Związek
Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 7/6 00-496 Warszawa,
wpisany  do  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000106679,  posiadającym  REGON  001401758  oraz  NIP  5260251380.  Państwa  dane  osobowe
przetwarzane  będą  w celu  związanym  z  realizacją  zawartej  Umowy Powierniczej.  Mają  Państwo
prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania.  Podanie  danych  osobowych  jest
dobrowolne.  

……………………………………………………
Podpis


