
Załącznik nr 1 

 
Klauzula informacyjna: 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 
119/1, 4/05/2016) informujemy, iż:   
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZG Związku Polskich Artystów Plastyków z siedzibą przy ulicy Nowy 
Świat 7/6, 00-496 Warszawa, tel. (22) 621 01 37, biuro@zpap.pl. Kontakt z inspektorem danych osobowych w Związku 
Polskich Artystów Plastyków jest możliwy poprzez iodo@zpap.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
zawarcia i wykonywania umowy o powierzenie praw autorskich (umowy powierniczej). Odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych będzie biuro rachunkowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do 
zawarcia i wykonywania umowy powierniczej. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

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 umieszczonych w umowie licencyjnej 
oraz wymaganych do niej załącznikach (nr 1-3) 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.  
 
 
 
 

_________________________________ 
Data, miejsce, podpis 
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Załącznik nr 2 

 
Dane potrzebne do rozliczenia podatkowego: 

Imiona  Nazwisko:  

Nr PESEL:            

Adres wnioskodawcy: 

Województwo:  Powiat:  

Gmina:  Miejscowość:  

Kod pocztowy  Ulica:  Nr domu/lokalu:  

Nr telefonu  (9 cyfr):  E-mail:  

Urząd Skarbowy:  

 

Konto bankowe, na które ma być wypłacone wynagrodzenie: 

BANK – NAZWA BANKU 

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO 

 

 

 

 

_________________________________ 
Data, miejsce, podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 

WYCIAG Z DOWODU OSOBISTEGO 

 

1. Nazwisko________________________________________________________________________ 

2. Imię (imiona) ____________________________________________________________________ 

3. Nazwisko rodowe_________________________________________________________________ 

4. Imiona rodziców__________________________________________________________________ 

5. Data i miejsce urodzenia___________________________________________________________ 

6. Adres zameldowania______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. PESEL___________________________________________________________________________ 

8. Seria i numer dowodu osobistego____________________________________________________ 

9. Data wydania____________________________________________________________________ 

10. Organ wydający__________________________________________________________________ 

 

___________________________                                           __________________________________ 
                    (Miejsce i data)                                                                                                   (podpis składającego  wyciąg) 

 

 

         Zgodność z oryginałem stwierdzam 

 __________________________________ 
                                                                                                                                                        (podpis) 

 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE:  

Dane zawarte w niniejszym wyciągu są zgodne z oryginałem dowodu osobistego. 

 

___________________________                                           __________________________________ 
                    (Miejsce i data)                                                                                                   (podpis przyjmującego wyciąg) 

 


