
	

	
	

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PROGRAMU POMOCOWEGO „PRODUCENCI POMAGAJĄ EKIPOM” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ IZBĘ PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH 
Z FUNDUSZU PRZEKAZANEGO PRZEZ NETFLIX    

 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i art.  

14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 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”.  

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:  
1) program – Program Pomocowy „Producenci pomagają ekipom” organizowany przez 

Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, zwaną dalej jako „KIPA”,  
2) pomoc – realizowana w ramach programu wypłata środków pieniężnych, na podstawie 

umowy darowizny zawartej między KIPA a beneficjentem,  
3) wnioskodawca – osoba fizyczna, która złożyła do KIPA wniosek o przyznanie pomocy, 
4) beneficjent – wnioskodawca, któremu została przyznana pomoc w ramach programu, 
5) wniosek – wniosek do programu. 

 
§2 

Administrator 
 

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych związanych  
z realizacją programu pomocowego „Producenci pomagają ekipom” jest Krajowa Izba 
Producentów Audiowizualnych, z siedzibą w Warszawie, 00-724 ul. Chełmska 21/28c, 
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000061753, o numerze NIP 5213187137 i numerze REGON 017481420,  

2. W KIPA powołano Inspektora Danych Osobowych (IOD). 
Dane kontaktowe IOD: 
adres siedziby: ul. Chełmska 21/28c, 00-074 Warszawa 
adres e-mail: biuro@kipa.pl.  
 

§3 
Zgodność przetwarzania z prawem 



 
1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji programu, w tym naboru  

do programu, na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez każdego z wnioskodawców, poprzez podpisanie 
oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowym zawartego we wniosku  
o przyznanie pomocy; 

b) art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, jako przetwarzanie konieczne do zawarcia  
i wykonania umowy darowizny między KIPA a wnioskodawcą.  

 
§4 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. W związku z realizacją programu, w tym przeprowadzanym na jego potrzeby naborem 
KIPA przetwarza dane osobowe, w tym podstawowe dane identyfikacyjne, dane 
dotyczące dochodów i historii zatrudnienia, oraz numery rachunków bankowych 
wnioskodawców, zawarte w złożonych wnioskach (wraz    z załącznikami) lub 
przekazane przez wnioskodawców w celu zawarcia umów darowizny i wypłaty 
pomocy.  

2. Dane osobowe są przekazywane KIPA przez wnioskodawcę składającego wniosek.  
Wnioskodawca w ramach formularza wniosku podpisuje oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

3. Dane są przetwarzane do czasu zamknięcia naboru do programu, a w przypadku 
zakwalifikowania wnioskodawcy do wypłaty pomocy do czasu zakończenia 
ostatecznych rozliczeń z KIPA, wynikających z realizacji umowy darowizny. 

4. Dane będą przechowywane na serwerach KIPA oraz w formie papierowej w celach 
archiwalnych przez okres trwania programu oraz 3 lata od dnia zakończenia programu 
i realizacji wypłat wszystkich świadczeń w jego ramach.  

5. KIPA zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 
objętych ochroną.  

6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim, w szczególności: 
a) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

w tym sądom i innym organom państwowym, 
b) podmiotowi prowadzącemu obsługę rachunkową programu w imieniu KIPA  

– Biuro Rachunkowe Aleksandra Wyciechowska, z siedzibą w Warszawie,  
01-960, ul. Przy Agorze 8 m. 61,  

c) bankom w związku z rozliczeniem wypłaty pomocy,  
d) spółce Netflix Inc. z siedzibą w Los Gatos, CA 95032, 100 Winchester Circle,  

w zakresie obowiązków sprawozdawczych związanych z realizacją programu.  
7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w zakresie w jakim  

są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w ust. 5 pkt d).  
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

poddawane profilowaniu. 
9. W przypadku, gdyby wnioskodawca zawarł we wniosku dane osobowe osób trzecich, 

jest on zobowiązany do przekazania tym osobom informacji dotyczącej przetwarzania 



ich danych osobowych przez KIPA i przekazania wraz z wnioskiem oświadczenia  
o wypełnieniu tego obowiązku.  

 
§5 

Kontrola przetwarzania danych osobowych 
 

1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych 
określone w art. 15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich sprostowania i uzupełniania oraz art. 17-19 i art. 21 RODO, o ile 
będą miały zastosowanie (prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu).  

2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
na adres: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
Ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa  

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, które KIPA przetwarza na podstawie zgody wnioskodawców. Cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody 
udzielonej przed jej wycofaniem.  
 
 

§6 
Postanowienia końcowe 

 
1. KIPA zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 
2. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu, KIPA zamieszcza na stronie internetowej 

www.kipa.pl/fundusz informację o zmianie regulaminu, aktualną jego treść oraz termin  
od którego stosuje się zmianę. 

3. W przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą wnioskodawca może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec KIPA.  

 


