
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie 00-834 (dalej jako SFP),  

ul. Pańska 85, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000068354,  
o numerze NIP: 525-12-88-627, a także o numerze REGON: 000818002, informuje,  

iż jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem: ul. Państwa 85, 00-834 Warszawa.  
Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku osób reprezentujących również wskazać podmiot w imieniu którego osoba ta 

występuje lub występowała, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co 
do tożsamości osoby kierującej korespondencję możemy Panią/Pana poprosić o podanie dodatkowych informacji.

Może Pani/Pan także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@sfp.org.pl

      I. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

• podpisanej przez Panią/Pana deklaracji członkowskiej  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  
w SFP oraz wyrażeniu woli otrzymywania informacji o organizowanych wydarzeniach, uroczystościach lub

• innych tzw. prawnie uzasadnionych interesów SFP tj. w calach realizacji kontaktu z Panią/Panem,  
przesłania Pani/Panu zaproszenia na organizowane wydarzenie/uroczystość (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), lub

• przepisów prawa o rachunkowości lub podatkowych,  
gdy finansowaliśmy Pani/Pana udział w wydarzeniu/ uroczystości w szczególności wyjazd i nocleg.

Pani/Pana dane przetwarzamy w powyższych celach albowiem zostały one nam ujawnione:

• przez Panią/Pana osobiście lub

• pozyskaliśmy je ze źródeł ogólnodostępnych w związku z możliwością uczestnictwa przez Panią/Pana  
w organizowanym wydarzeniu/uroczystoci oraz zaszczycenia nas swoją obecnością, lub

• z uwagi na potrzebę realizacji powyższych celów zostały nam przekazane przez osobę trzecią np. członka SFP, za Pani/Pana wiedzą i zgodą,  
lub instytucję , organizację, organ państwowy, inne stowarzyszenie, fundację lub spółkę,  

albowiem było to prawnie uzasadnionym interesem naszym lub powyżej wskazanego podmiotu.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W większości przypadków przetwarzamy  
o Pani/Panu następujący zakres danych: imię i nazwisko, tytuł naukowy lub zawodowy, adres korespondencyjny, e-mail lub telefon, wykonywany zawód lub pełniona 

funkcja. Jeśli jest Pani/Pan członkiem SFP przetwarzamy o Pani/Panu również inne dane, wskazane przez Panią/Pana w deklaracji członkowskiej.  

     II. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania stowarzyszenia tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym 

urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe  
i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne.

Ponadto Twoje dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

• obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa

• jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego

• udzieli nam Pani/Pan na to zgodę

Z uwagi, że współpracujemy także z wieloma instytucjami kultury , organizacjami, stowarzyszeniami i organami państwowymi, w celu promowania twórczości 
filmowej oraz realizacji innych statutowych zadań, Pani/Pana dane osobowe możemy również ujawniać ww. podmiotom współorganizującym z nami dane wydarzenie 

/ uroczystość lub któremu zleciliśmy jej organizację, w szczególności możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji lub finansowania wydarzenia /
uroczystości Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. 

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), chyba że finansujemy Pani/Pana uczestnictwo  
w danym wydarzeniu/ uroczystości , która będzie mieć miejsce poza EOG. 

   III. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SFP, wskazanych powyżej, z reguły do 

momentu zakończenia realizacji danego wydarzenia/uroczystości, chyba że jest Pani/Pan członkiem SFP.  

Będziemy przechowywali Pani/Pana dane nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub rezygnacji z członkostwa w SFP. W przypadku gdy 
finansowaliśmy Pani/Pana wyjazd lub pobyt dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane z uwagi na przepisy podatkowe przez okres 5 lat, liczone od końca roku 

kalendarzowego w którym zdarzenie podatkowe miało miejsce, albowiem taki obowiązek wynika z przepisów podatkowych i rachunkowości. 

   IV. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas 

przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych 
lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie 

swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, 
że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych 

uwierzytelniających lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.


