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Miejscowość …………………………………….., data…………………………………2020 r. 
 
 

 
   

Podstawowe informacje o Wnioskodawcy:   
 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon*: …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Adres mail*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(* Dane podawane fakultatywnie, w przypadku preferowania takiej formy kontaktu. Brak podania adresu e‐mail 
oznaczać  będzie  konieczność  prowadzenia wszelkiej  formy  komunikacji  w  trybie  korespondencyjnym,  co może 
wydłużyć czas rozpatrywania wniosku).  

 
Informacje dot. przedmiotu wniosku:   
 
Kwota  łącznych  przychodów  osiągnięta  przez  Wnioskodawcę  zgodnie  z  zeznaniem  podatkowym  za  rok  2019  
a w przypadku, gdy wnioskodawca nie dokonał jeszcze rozliczenia rocznego, zgodnie z dokumentami źródłowymi 

stanowiącymi podstawę do rocznego rozliczenia podatkowego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Utwory audiowizualne  (podlegające ochronie przez organizację  zbiorowego  zarządzania  SFP‐ZAPA), w produkcji 

których Wnioskodawca wziął udział w ciągu ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych: 

Nr.  Tytuł utworu 
Rok 

produkcji 
Reżyser 

Zawód filmowy wykonywany 
na planie 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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Opis sytuacji materialnej, w której znalazł się Wnioskodawca w związku z wprowadzeniem na terytorium Polski 

stanu epidemii wirusa SARS‐CoV‐2: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opis innych źródeł przychodów Wnioskodawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Preferowana przez Wnioskodawcę  forma przekazania decyzji (proszę zaznaczyć): 

□ poczta tradycyjna    □ e‐mail      □ telefon 
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Oświadczenia 
 
1. Jestem  świadoma/y,  iż  niniejsze  oświadczenie  będzie  przechowywane  przez  Stowarzyszenie  przez  5  lat 

liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym wsparcie zostało wypłacone na  konto wnioskodawcy lub 
do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bądź zakończenia obowiązywania Programu, w zależności 
które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.  

2. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
3. Jestem świadoma/y,  że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych będzie  Stowarzyszenie 

Filmowców  Polskich  (SFP)  z  siedzibą  w Warszawie,  przy  ul.  Pańskiej  85,  realizujące  swoje  statutowe  cele 
również w  ramach  jednostki organizacyjnej  Związek Autorów  i Producentów Audiowizualnych  z  siedzibą w 
Warszawie przy ul. Żelaznej 28/30. 

4. Potwierdzam,  iż  zapoznałam/łem  się  z  treścią  Regulaminu  Programu  „System  Wsparcia  Twórców 
Nierepartycyjnych” i akceptuję jego treść. 

5. Jednocześnie  potwierdzam  zapoznanie  się  z  zasadami  przetwarzania  przez  Stowarzyszenie  moich  danych 
osobowych, ujętych w Załączniku do niniejszego Wniosku– „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
przez Stowarzyszenie”. 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SFP podanych przeze mnie we wniosku danych osobowych, w celu wzięcia 
udziału  w  Programie  „System  Wsparcia  Twórców  Nierepartycyjnych”,  w  szczególności  rozpatrzenia  mojego 
wniosku, zgodnie z Regulaminem Programu. Wiem, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne lecz konieczne 
do wzięcia udziału w Programie.  Jestem również świadom/świadoma, że przysługuje mi prawo  jej cofnięcia bez 
wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie tej zgody, przed  jej cofnięciem. 
Odmowa  udzielenia  zgody  lub  jej  wycofanie  przed  dniem  wydania  decyzji,  o  której  mowa  w  §  7  Regulaminu 
Programu,  oznaczać  będzie moją  rezygnację  z  udziału w  Programie,  zaś moje  dane  osobowe  zostaną wówczas 
bezpowrotnie usunięte.   

 
 
UWAGA:  

 SFP  zastrzega  prawo  do  zwrócenia  się  do Wnioskodawcy  o  złożenie  dodatkowych  wyjaśnień  w  zakresie 
przedmiotu wniosku. 

 Niespełnienie powyższych wymagań powodować będzie odrzucenie wniosku pod względem formalnym. 
 
 
 

 
 
 
Data: …………………………………………………………....…………………………………………. 
 
 
Czytelny podpis Wnioskodawcy: ……………………………………………………………….. 
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Załącznik  nr  1  do  Wniosku  o  udzielenie  wsparcia  w  ramach  Programu  „System  Wsparcia  Twórców 
Nierepartycyjnych” 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez SFP w ramach Programu „System Wsparcia Twórców 
Nierepartycyjnych” 

 
Stowarzyszenie  Filmowców  Polskich  (SFP)  z  siedzibą  w  Warszawie  00‐834  (dalej  jako  SFP),  ul.  Pańska  85, 
zarejestrowane  pod  numerem  KRS:  0000068354,  o  numerze  NIP:  525‐12‐88‐627,  a  także  o  numerze  REGON: 
000818002,  realizujące  swoje  statutowe  cele  również  w  ramach  jednostki  organizacyjnej  Związek  Autorów  
i  Producentów  Audiowizualnych  z  siedzibą  w  Warszawie  (00‐832)  przy  ul.  Żelaznej  28/30  informuje,  iż  jest 
administratorem Twoich danych osobowych podanych nam we wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu 
„System Wsparcia Twórców Nierepartycyjnych”. 
 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem 
ul.  Pańska  85,  00‐834  Warszawa.  Należy  wówczas  podać  swoje  imię  i  nazwisko  oraz  adres  e‐mail  lub  adres 
korespondencyjny, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi 
na treść zgłoszenia. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby kontaktującej się z nami możemy poprosić 
Cię o podanie dodatkowych danych osobowych. 
Możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e‐mail: iod@sfp.org.pl 
 
Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych osobowych 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

1) udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści ujętej we wniosku, o którym mowa  

w  Regulaminie  Programu  „System  Wsparcia  Twórców  Nierepartycyjnych”  (art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO),  

a  w  przypadku  gdy  w  treści  wniosku  wskazane  zostały  również  jakiekolwiek  dane  dotyczące  zdrowia 

podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, 

2) zawartej z Tobą umowy poprzez przyznanie świadczenia w ramach Programu „System Wsparcia Twórców 

Nierepartycyjnych” i dokonanie przez SFP przelewu przyznanego wsparcia na rachunek bankowy wskazany 

przez Ciebie we wniosku o udzielenie wsparcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

3) obowiązku  prawnego  przechowywania  dokumentacji  wynikającego  z  przepisów  o  rachunkowości  

i Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), gdy wypłaciliśmy Ci świadczenie, 

4) tzw.  prawnie  uzasadnionych  interesów  SFP  wynikających  z  konieczności  dochodzenia  ewentualnych 

roszczeń przysługujących SFP i w stosunku do SFP lub obrony przed tymi roszczeniami , a także w celach 

rozpatrywania ewentualnych reklamacji i kontaktowych, gdy wskazałeś/łaś fakultatywnie dane kontaktowe 

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Podanie  Twoich  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do  złożenia  i  rozpatrzenia  wniosku  
o udzielenie wsparcia i skorzystania z Programu „System Wsparcia Twórców Nierepartycyjnych”. 
Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonej SFP zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na 
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Odmowa 
udzielenia  zgody  lub  jej wycofanie  przed  dniem wydania  decyzji,  o  której mowa w  §  7  Regulaminu  Programu, 
oznaczać  będzie  rezygnację  z  udziału  w  Programie,  zaś  dane  osobowe  oraz  złożony wniosek  zostaną wówczas 
bezpowrotnie usunięte. 
 
Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom 
SFP  informuje,  że  w  celu  realizacji  założeń  przedstawionych  w  Regulaminie  „System  Wsparcia  Twórców 
Nierepartycyjnych” Twoje dane mogą być także ujawniane podmiotom wspierającym działania SFP, tj. serwisanci i 
dostawcy  systemów  informatycznych,  w  tym  urządzeń  informatycznych  na  których  te  dane  osobowe  są 
przetwarzane,  kancelarie  prawne  i  podatkowe,  firmy  consultingowe  i  audytorzy,  operatorzy  pocztowi  i  firmy 
kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy obsługujące te serwery. 
Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy: 

1) obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, 
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2) jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes podmiotu trzeciego, 

3) udzielisz nam na to zgodę. 

Każdorazowo  zapewnimy,  ażeby  zakres  ujawnianych  informacji  tym  podmiotom był  adekwatny  i  niezbędny  do 
realizacji założonych celów.  
Twoje dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 
Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
Twoje  dane  będziemy  przetwarzać  do  momentu  cofnięcia  udzielonej  nam  zgody  na  przetwarzanie  danych 
osobowych lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu kontynuowania Programu w zależności, które ze zdarzeń wystąpi 
wcześniej.  
W przypadku przyznania Tobie wsparcia  z Programu „System Wsparcia Twórców Nierepartycyjnych”,  Twoje dane 
będziemy  przetwarzać  przez  czas  niezbędny  do  wykonania  Umowy  oraz  przez  okres  przedawnienia  roszczeń 
wynikających z przepisów prawa przysługujących SFP i w stosunku do SFP z uwagi na to, że jest to niezbędne do 
realizacji  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  SFP.  Twoje  dane  będziemy  także  wówczas 
przetwarzać w  celu  wypełnienia  obowiązku  przechowywania  dokumentacji  wynikającego  z  obowiązujących 
przepisów  o  rachunkowości  i  Ordynacji  podatkowej. Co  do  zasady  będzie  to  okres  5 lat,  licząc  od  końca  roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.  
 
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych 
Przysługuje  Tobie prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego,  którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Osobie, której dane osobowe 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  Twoje dane osobowe w  tych  celach,  chyba  że będziemy w  stanie wykazać,  że w  stosunku do  tych 
danych  osobowych  istnieją  dla  nas  ważne  prawnie  uzasadnione  podstawy,  które  są  nadrzędne  wobec  Twoich 
interesów, praw i wolności, lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony  roszczeń.  Osobom,  które  udzieliły  zgody  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych,  przysługuje  również 
prawo cofnięcia udzielonej zgody.  
 
Rozpatrywanie zgłoszeń 
 
Twoje 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 lub adresu e‐mail, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego 
zidentyfikowania Twojej osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby 
występującej  z  wnioskiem  możemy  zwrócić  się  do  Ciebie  o  podanie  dodatkowych  danych  osobowych 
uwierzytelniających lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu. 
 


