
KLAUZULA INFORMACYJNA

Spółka MyMusic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul. Wierzbowej 31

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000596061, posiadająca NIP 7811921571, REGON 363480243 (dalej „Administrator”, „ADO”)

informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych i przetwarzają dane osobowe

uzyskane za pośrednictwem strony internetowej: http://mugo.pl/, zgodnie z przepisami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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 (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” oraz ustawy o ochronie danych

osobowych (Dz.U. 2019.1781) dalej "ustawa".

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) wykonania zawartej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: 

a) w celu założenia Konta w Serwisie MUGO - podstawą prawną przetwarzania jest

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 8

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344),

b) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom

treści gromadzonych w Serwisie MUGO – podstawą prawną przetwarzania jest

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 8

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344),

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na

prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy

stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

polegający na ochronie swoich praw;

2) w celu wykonania działań poprzedzających zawarcie Kontraktu Wydawniczego - analizy

Ankiety Wydawniczej - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

RODO, art. 10 ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo

telekomunikacyjne;

3) w celu realizacji Kontraktu Wydawniczego w zakresie udostępniana przez Wydawcę treści w

Serwisie MUGO – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 353 Kodeksu cywilnego):

http://mugo.pl/


a) w celu realizacji Kontraktu Wydawniczego w zakresie udostępniania utworów,

teledysków, persony (życiorys, nazwiska, pseudonimy) oraz dokonywania rozliczeń

finansowych pomiędzy Wydawcą a Administratorem danych osobowych za

pośrednictwem Serwisu MUGO – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność

przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 353 Kodeksu

cywilnego),

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na

prowadzeniu analiz aktywności Wydawców, a także ich preferencji, w celu poprawy

stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –

podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.

f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

4) podejmowania działań marketingowych: 

a) w celu przesyłania informacji handlowych (newsletter) – podstawą prawną

przetwarzania jest zgoda korzystającego (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, art. 10

ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne),

b) w celu podejmowania działań marketingowych takich jak konkursy, programy

lojalnościowe – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda korzystającego (art. 6 ust. 1

lit. a) Rozporządzenia RODO, art. 10 ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną, art.

172 ustawy Prawo telekomunikacyjne),

c) w celu profilowania zawartości Serwisu MUGO z wykorzystaniem plików cookies, w

celu dostosowania Serwisu MUGO do Państwa preferencji – podstawą prawną

przetwarzania jest zgoda korzystającego (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO),

d) w celu przesyłania dziennikarzom muzycznym i promowania Wydawcy  – podstawą

prawną przetwarzania jest zgoda korzystającego (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO,

art. 10 ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo

telekomunikacyjne).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Umowy o świadczenie usług

drogą elektroniczną, wykonywania Kontraktu Wydawniczego lub do czasu usunięcia przez

Państwa Konta, jednak nie dłużej niż do czasu rozliczenia należności lub upływu przewidzianych

stosowanymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń albo wyjaśnienia okoliczności



niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usług Serwisu MUGO.

Po upływie wyżej wskazanych okresów dane osobowe zostaną trwale usunięte lub

przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z

obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania informacji

handlowych, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w tym celu. Po

cofnięciu zgody Administrator danych może jednak zachować tę niezbędną, ograniczoną część

danych osobowych, w celu umożliwienia wykazania zgodności z przepisami, przez okres do czasu

upływu przewidzianych stosownymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń oraz na

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f

Rozporządzenia RODO.

Państwa dane osobowe przekazywane będą następującym odbiorcom:

1) podmiotom współpracującym z ADO w celu realizacji Kontraktu Wydawniczego:

a) SPOTIFY,

b) TIDAL, 

c) YouTube,

d) ITUNES ,

e) GOOGLE PLAY,

f) APPLE MUSIC, 

g) TikTok,

2) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów

prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,

3) podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,

4) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w

szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą

działalność.

2. W związku z realizacją usług, ADO ujawni Państwa dane osobowe również poniższym

platformom informatyczną-informacyjnym, należącym do ADO:

1) MyMusicNewsroom - platforma informatyczno-informacyjna przeznaczona do

informowania przedstawicieli mediów prasy o nowościach muzycznych oraz działalności



wydawniczej ADO prowadzonej za pośrednictwem serwisu internetowego MUGO,

działająca w ramach serwisu internetowego https://newsroom.mymusic.pl/,

3. A D O nie może kontrolować ani być odpowiedzialnym za treść polityki prywatności

podmiotów współpracujących z ADO. Podmioty te zobowiązały się przetwarzać Państwa dane

osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy o zapoznanie się z politykami

prywatności podmiotów współpracujących z ADO w celu uzyskania pełnych informacji w

zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez podmioty współpracujące z ADO, w

tym w szczególności  SPOTIFY, TIDAL, YouTube, ITUNES, GOOGLE PLAY, APPLE MUSIC,

TikTok, INDEPENDENT DIGITAL, w związku z realizacją Kontraktu Wydawniczego. 

Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

Kontraktu Wydawniczego oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych. W związku

z przetwarzaniem danych osobowych przez  ADO, posiadają Państwo szereg uprawnień.

Administrator zapewnia respektowanie wszystkich praw Użytkownika Wydawcy wynikających

z RODO i innych przepisów prawa:

1) Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy Użytkownik/Wydawca może domagać

się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,

w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

2) Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik/Wydawca może domagać się

poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

3) Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik/

Wydawca może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach,

m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę

przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Ważne! Użytkownik/Wydawca nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie

danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie

jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4) Prawo sprzeciwu – Użytkownik/Wydawca może w dowolnym momencie domagać się

wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją

w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane

osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich

przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

https://newsroom.musicgo.pl/


5) Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik/Wydawca może

domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych

wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym

do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest

potrzebne Użytkownikowi/Wydawcy np. do ochrony jego praw.

6) Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik/Wydawca może domagać się

otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik/Wydawca może żądać uzyskania tych

danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie

to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

Użytkownikowi/Wydawcy przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe mogą podlegać regulacjom w dziedzinie ochrony prywatności, które różnią

się od przepisów obowiązujących w kraju Użytkownika/Wydawcy. Dane osobowe zgromadzone w

Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą zostać przekazane w/w podmiotom trzecim,

które będą dane przetwarzać w kraju spoza EOG, gdyż mają tam siedzibę. W takich przypadkach

ADO zobowiązuje się zapewnić, aby przekazanie danych osobowych Użytkownika/Wydawcy

nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności,

aby zastosowanie znalazły odpowiednie mechanizmy kontraktowe, techniczne i organizacyjne. 

Przekazując dane osobowe poza EOG - ADO dba aby odbiorcy gwarantowali wysoki stopień

ochrony danych osobowych. Gwarancje wynikają w szczególności:

a) ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję

Europejską,

b) uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej

Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej

przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji Umowy o

świadczenie usług drogą elektroniczną, wykonania Kontraktu Wydawniczego oraz przekazywania

informacji handlowych (newslettera) i podejmowania działań marketingowych przez Administratora

danych osobowych.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia Konta w Serwisie

MUGO działającym pod adresem: http://mugo.pl/, realizacji Umowy o świadczenie usług drogą

elektroniczną zawartej z Użytkownikiem i wykonania Kontraktu Wydawniczego.

http://mugo.pl/


W przypadku informacji handlowych (newsletter) oraz działań marketingowych konsekwencją

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania informacji handlowych lub brak

podjęcia działań marketingowych przez Administratora danych. Jeśli nie chcą Państwo

otrzymywać informacji handlowych wysyłanych przez Administratora danych prosimy aktywować

link zamieszczony każdorazowo w korespondencji elektronicznej zawierającej informację

handlową (newsletter). 

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu

prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej

cofnięciem.

W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania

danych osobowych przez MyMusic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wysogotowie (62-081),

przy ul. Wierzbowej 31, zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem

e-mail: iodo@my-music.pl lub bezpośrednio z Administratorem pod adresem e-mail odo@my-

music.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.

MyMusic sp. z o.o. sp. k.: Adres: ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo
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