RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych
osobowych. Celem RODO (GDPR) jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Przepisy RODO obowiązują od 25 maja 2018r.
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Soundize Audio Branding, z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliana
Smulikowskiego 1/3, kl. B, lok. Studio, kod pocztowy 00-389 Warszawa, posiadająca numer NIP 1132737790, REGON
380646992. Firmę reprezentuje dyrektor Rafał Konieczny, właściciel brandu Delphy Records.
JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Jako firma Soundize Audio Branding, posługująca się marką Delphy Records (zwana dalej „wytwórnią”), w świetle przepisów
jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w bezpieczny
sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami RODO oraz umowami, które podpisujemy.
W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Jako wytwórnia, pozyskujemy Państwa dane osobowe w następujący sposób:
a)

b)
c)

Kiedy dobrowolnie wpisujecie Państwo swoje dane kontaktowe w wiadomości e-mail do wytwórni lub przez
formularze: kontaktowy oraz zapisu na newsletter, które są umieszczone na stronie www.delphy.pl lub przez
jakikolwiek inny dobrowolny formularz fizyczny (np. podczas konkursów muzycznych). Gromadzimy wtedy dane
osobowe takie jak imię i nazwisko, e-mail i numer kontaktowy – nazywamy to dalej „formularzem” bądź
„formularzami”;
Kiedy podpisujemy umowę (o dzieło, na piosenkę, licencyjną i inne) – nazywamy to dalej „umową” bądź
„umowami”;
Strona internetowa www.delphy.pl wykorzystuje również pliki cookies.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe uzyskane przy kontaktowaniu się z nami przez formularze, są wykorzystywane w celu zwrotnego
skontaktowania się z Państwem (mailowo bądź telefonicznie) oraz w celu wysłania newslettera i innych informacji
marketingowych, jeżeli wyraziliście Państwo na nie zgodę (w każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z
otrzymywania informacji marketingowych).
Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te
rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest
anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do
oceny popularności strony;
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umów oraz w trakcie ich trwania wykorzystujemy w następujących celach:
1)

2)
3)

Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez bieżące
kontaktowanie się z Państwem, informowanie o ewentualnych opóźnieniach i innych wypadkach losowych, poprzez
ewaluację współpracy z wytwórnią etc.), przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu [podstawa
prawna: art. 6 u. 1 b) RODO, nazywana w skrócie „wykonaniem umowy”]
Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, tj. wystawiania i przechowywania faktur i rachunków
[podstawa prawna: art. 6 u. 1 c) RODO, nazywana w skrócie „obowiązkiem prawnym”]
Wysyłanie informacji marketingowych, jeżeli wyraziliście Państwo na nie zgodę.

Z Państwa danych pozyskanych w wyniku zawarcia umów korzystamy przez czas:
a)
b)
c)
d)

Realizowania podpisanych umów;
Wykonywania przez nas obowiązków prawnych, np. wystawiania faktur;
Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek
prawny)
Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę
finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6. ust 1 f) RODO)

KTÓRE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?
Wypełniając jakikolwiek formularz internetowy bądź fizyczny, wymagamy od Państwa podania imienia i/lub nazwiska oraz
adresu e-mail i/lub telefonu kontaktowego. Dane te są przez nas gromadzone także w celach wysyłki newslettera bądź innych
treści marketingowych, jeżeli wyraziliście na to Państwo zgodę.
Podpisując z Państwem umowę (przede wszystkim o dzieło oraz licencyjną), wymagamy od Państwa podania imienia i
nazwiska, adresu, numeru PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego.
PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (np. poprzez wiadomość e-mail bądź listownie na adres wytwórni) o:
1)
2)
3)
4)

Sprostowanie (poprawienie) danych osobowych
Usunięcie danych osobowych
Dostęp do danych (tj. o informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych)
Przeniesienie danych do innego administratora lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacja, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
ZGODA
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest związane z realizacją umowy bądź w celu skontaktowania się z
Państwem, możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych (np. w celach
marketingu bezpośredniego). Taka zgoda musi być wyrażona pisemnie (np. w e-mailu, smsem, listownie, etc.). Udzieloną
zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych
przed cofnięciem takiej zgody).
Bez Państwa wiedzy i wyraźnej zgodny, państwa dane pozyskane przez formularze lub umowy:
a) NIE SĄ wykorzystywane do celów marketingowych;
b) NIE SĄ przekazywane żądnym innym podmiotom

KONTAKT I INFORMACJE:
Soundize Audio Branding
ul. Smulikowskiego 1/3/Studio
00-389 Warszawa

Zapytania i wnioski można kierować na adres e-mail wytwórni hello(małpa)delphy.pl

Ostatnia aktualizacja tego dokumentu: 18.08.2019 r.

