
POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady 

gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

danych osobowych pozyskanych od Państwa przez 

Serwis MUGO prowadzony przez spółkę MyMusic 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Wysogotowie (zwaną 

dalej: Administratorem lub ADO) dostępny pod 

adresem https://mugo.pl/. Wszelkie nasze działania 

podlegają przepisom prawa, które obowiązują w 

zakresie ochrony danych. Nasza Polityka 

Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i 

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". 

 

Informacje o Administratorze Danych 

Osobowych oraz Inspektorze Danych 

Osobowych 

1. Spółka MyMusic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w 

Wysogotowie (62-081), przy ul. Wierzbowa 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, posiadającej NIP 7811921571, 

REGON 363480243 jest Administratorem 

Państwa danych osobowych w rozumieniu 

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, w odniesieniu 

do danych osobowych Użytkowników, będących 

osobami fizycznymi.  

2. Administrator prowadzi zorganizowaną 

platformę informatyczno-informacyjną pod 

nazwą MUGO umożliwiającą korzystanie z 

usług świadczonych przez Administratora 

Danych osobowych, dostępną pod adresem 

https://mugo.pl/, zwaną dalej „Serwisem 

MUGO”. 

3. Dla Serwisu MUGO prowadzonego pod 

adresem https://mugo.pl/, powołany został 

PRIVACY POLICY  

This Privacy Policy sets out the basis on which any 

personal data obtained from you are collected, 

processed and used by the MUGO Site maintained 

by MyMusic spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa 

with the registered office in Wysogotowo (hereinafter 

referred to as the  Controller or the PDC), available 

at https://mugo.pl/. All our actions are subject to the 

provisions of laws applicable to data protection. Our 

Privacy Policy is governed by the provisions of 

Polish law as well as Regulation (EU) 2016/679 of 

the European Parliament and of the Council of 27 

April 2016 on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the 

free movement of such data, and repealing Directive 

95/46/EC (General Data Protection Regulation), 

hereinafter referred to as the “GDPR”, and the 

Personal Data Protection Act (Journal of Laws 

2019.1781), hereinafter referred to as the “Act”. 

 

 

 

Information about the Personal Data Controller 

and the Data Protection Officer 

 

1. MyMusic sp. z o.o. sp. k. with the registered 

office in Wysogotowo (62-081) at ul. Wierzbowa 

31, entered in the register of entrepreneurs of the 

National Court Register by the Poznań Nowe 

Miasto and Wilda District Court in Poznań, 8th 

Commercial Division of the National Court 

Register under KRS no. 0000596061, 

VAT ID/NIP 7811921571, REGON 363480243, is 

the Controller of your personal data within 

the meaning of Regulation (EU) 2016/679 

of the European Parliament and of the Council 

of 27 April 2016 on the protection of natural 

persons with regard to the processing 

of personal data and on the free movement 

of such data, and repealing Directive 95/46/EC, 

in relation to personal data of Users being natural 

persons.  

2. The Controller runs an organised IT and 

information platform under the name of MUGO 

that allows to use the services provided 

by the Personal Data Controller, available 

at https://mugo.pl/, hereinafter referred 

to as the “MUGO Site”. 

3. For the MUGO Site maintained 

at https://mugo.pl/, a Data Protection Officer 

was appointed who can be contacted via email 
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Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z 

którym można się skontaktować pod adresem 

e-mail: odo@my-music.pl. 

 

Dane Osobowe  

1. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki 

Prywatności są wszystkie informacje o osobie 

fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka 

szczególnych czynników, w tym także adres IP 

urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator 

internetowy a także informacje gromadzone za 

pośrednictwem plików cookies oraz innej 

podobnej technologii. 

2. Podanie danych osobowych w celu realizacji 

umowy o świadczenie usług określonych 

Regulaminem Konta Użytkownika w Serwisie 

MUGO jest dobrowolne. Podanie tych danych 

jest jednak niezbędnym warunkiem zawarcia 

umowy. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność zawarcia 

umowy i realizacji usług. 

3. Podanie danych osobowych w celu realizacji 

Kontraktu Wydawniczego określonego 

Regulaminem MUGO – Regulamin Wydawcy 

jest dobrowolne. Podanie tych danych jest 

jednak niezbędnym warunkiem zawarcia 

Kontraktu Wydawniczego. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie 

niemożność zawarcia Kontraktu Wydawniczego 

i jego realizacji. 

 

4. 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 

prosimy aktywować link zamieszczony 

każdorazowo w korespondencji elektronicznej 

zawierającej informację handlową (Newsletter) 

bądź zgłosić takie żądanie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: 

kontakt@mugo.pl albo w formie pisemnej 

na adres spółki MyMusic sp. z o.o. sp. k. 

 

Państwa uprawnienia w zakresie danych 

osobowych: 

Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji 

Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

at: odo@my-music.pl. 

 

 

 

Personal Data  

1. Personal data within the meaning of this Privacy 

Policy shall mean any information relating 

to a natural person, identified or identifiable 

by reference to one or more specific identifiers, 

including device IP address, location data, 

an online identifier as well information collected 

via cookies or any other similar technology. 

 

2. The provision of personal data 

for the performance of the contract 

for the provision of services specified in the 

User’s Account Terms and Conditions on the 

MUGO Site is voluntary. However, the provision 

of the data is a necessary condition for the 

entering into the contract.  As a result of the 

failure to provide personal data, it will not be 

possible to enter into the contract and provide 

the services. 

3. The provision of personal data for the 

performance of the Publishing Contract specified 

in the MUGO Terms and Conditions – 

Publisher’s Terms and Conditions is voluntary. 

However, the provision of the data is a necessary 

condition for the entering into the Publishing 

Contract. As a result of the failure to provide 

personal data, it will not be possible to enter into 

and perform the Publishing Contract. 

4. In relation to commercial communication 

(Newsletter) and marketing activities, as a result 

of the failure to provide personal data, it will not 

be possible for the Data Controller to send 

any commercial communication or undertake any 

marketing activities. If you wish not to receive 

any commercial communication from the 

Controller, please activate the link that can each 

time be found in the email containing the 

commercial communication (Newsletter) or send 

the relevant request via email to: 

kontakt@mugo.pl or in writing to the address of 

MyMusic sp. z o.o. sp. k. 

 

 

 

Your rights regarding personal data: 

 

Your data are processed for the purpose 

of performing the Contract for the provision 
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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. 

5) Prawo ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych – Użytkownik/Wydawca może 

domagać się „zablokowania” danych 

of services by electronic means and the Publishing 

Contract, and for sending commercial and marketing 

communication. With regard to with the processing 

of personal data by the PDC, you have a number 

of rights. The Controller ensures that all rights 

of the User/Publisher under the GDPR and other 

provisions of law are respected:  

 

 

1) Right of access to personal data – Each 

User/Publisher may request information about 

what personal data are processed by the 

Controller, including obtaining a copy of their 

personal data. 

 

2) Right to rectification of personal data – the 

User/Publisher may request rectification 

of any data that are inaccurate or completion 

of any incomplete data. 

 
3) Right to erasure of personal data (“right 

to be forgotten”) – the User/Publisher 

may request the erasure of all their data 

in certain cases, including in the case 

of withdrawal of consent to their processing 

(where it was the only legal ground 

for the processing) or if the personal data 

have been unlawfully processed.  

 

Note! The User/Publisher shall not be able 

to exercise this right if the processing of data results 

from the fulfilment of the obligations under 

the provisions of law or the processing is necessary 

for the establishment, exercise or defence of legal 

claims. 

 

4) Right to object – the User/Publisher may 

request at any time the suspension 

of the processing of the data for any reasons 

related to their special situation if the user's 

data are processed for purposes 

of the legitimate interests. In such a case 

the Controller shall no longer process 

the personal data unless the Controller 

demonstrates compelling legitimate grounds: 

(1) for the processing which override 

the interests, rights and freedoms of the data 

subject, or (2) for the establishment, exercise 

or defence of legal claims. 

 

5) Right to restriction of the processing 

of personal data – the User/Publisher may 



(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. 

 

Bezpieczeństwo danych 

1. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych. Pełen dostęp do baz danych 

posiadają jedynie osoby należycie 

upoważnione, posiadające odpowiednią 

wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.  

 

2. ADO dokłada wszelkich możliwych starań, 

aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić 

je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy 

wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, 

połączeń i witryny w celu ochrony Państwa 

danych. Wszystkie połączenia związane 

z wykonywaniem przez Państwa płatności 

elektronicznych, w przypadku wyboru takiej 

opcji, będą następować za pośrednictwem 

bezpiecznego szyfrowanego połączenia. 

3. Podjęte przez nas działania mogą okazać 

się jednak niewystarczające, jeżeli sami 

nie zachowają Państwo zasad 

bezpieczeństwa. W szczególności sugerujemy 

by zachowali Państwo w poufności login i hasło 

do Serwisu MUGO i nie udostępniali ich 

osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis 

MUGO nie będzie zwracał się do Państwa o 

“block” any data (i.e. restrict any data 

processing operations to storage only) 

in specific situations, including for a period 

necessary to correct them or if they are 

no longer needed but their storage is required 

for the User/Publisher, for example, to protect 

their rights. 

 
6) Right to personal data portability – the 

User/Publisher may request to receive 

the provided data in a structured, commonly 

used and machine-readable format. 

The User/Publisher may request to receive the 

data or to have them transmitted directly to 

another named controller, where technically 

feasible. 

 

Furthermore, in the case of suspected violation 

of the provisions on the protection of personal data, 

the User/Publisher has the right to file a complaint 

to the President of the Office for Personal Data 

Protection. 

 

 

 

Security of data 

1. The PDC shall select and implement with due 

diligence appropriate technical and 

organisational measures to ensure 

the protection of the processed personal data. 

Full access to data bases shall be granted only 

to duly authorised persons with appropriate 

knowledge in the field of personal data 

protection.   

 

2. The PDC shall make every possible effort 

to secure your data and protect it against 

the actions of third parties. We use 

all necessary server, connection and website 

security measures to protect your data. 

All operations involving electronic payment, 

if you choose this option, shall be effected 

via a secure encrypted connection. 

 

3. Our efforts may, however, turn out 

to be insufficient if you fail to follow safety rules. 

In particular, we suggest that you keep your 

login and password to the MUGO Site secret 

and do not make them available to third parties. 

Please remember that the MUGO Site 

will not ask you for them, except when logging 

in the MUGO Site. In order to prevent the use of 



ich podanie,  

z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania 

w Serwisie MUGO. W celu uniemożliwienia 

korzystania z Państwa konta osobom 

nieuprawnionym prosimy wylogować 

się po zakończeniu korzystania z Serwisu 

MUGO.  

4. ADO może również udostępniać i zlecać 

przetwarzanie danych osobowych 

Użytkownika/Wydawcy podmiotom trzecim 

znajdującym się w krajach innych niż kraj 

Użytkownika/Wydawcy.  

5. Ponadto ADO nie ponosi odpowiedzialności i 

nie sprawuje kontroli nad stronami trzecimi, 

którym udzieli Państwo zgody na dostęp do 

Państwa danych osobowych (w tym Treści 

Użytkownika/Wydawcy). 

 

Zakres zbieranych danych 

1. Administrator zbiera od Państwa i przetwarzają 

następujące dane:  

a) podczas rejestracji konta – imię i nazwisko, 

adres e-mail, hasło, nazwa konta,  

b) podczas śledzenia aktywności konta - imię i 

nazwisko, adres e-mail, hasło, nazwa konta,  

c) podczas udzielania odpowiedzi na 

wiadomość przesłaną za pośrednictwem 

formularza kontaktowego – imię i nazwisko, 

adres e-mail, nazwa konta, 

d) podczas organizowania konkursów, 

programów lojalnościowych - imię i 

nazwisko, adres e-mail, nazwa konta, 

e) podczas zgłaszania reklamacji za 

pośrednictwem Serwisu MUGO - imię i 

nazwisko, adres e-mail, nazwa konta, 

f) podczas otrzymywania wiadomości od 

dziennikarzy radiowych zarejestrowanych w 

Serwisie radiowym MyMusicNewsroom 

działającym w ramach serwisu 

internetowego https://newsroom.mymusic.pl/ 

- imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa 

konta, 

g) podczas udostępniania przez Wydawcę 

utworu za pośrednictwem Serwisu MUGO - 

imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa konta, 

utwór, pseudonim artystyczny, znaki 

graficzne lub inne podobne materiały 

dotyczące Użytkownika/Wydawcy, 

h) podczas udostępniania przez Wydawcę 

teledysku za pośrednictwem Serwisu MUGO 

- imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa 

konta, utwór, wizerunek, pseudonim 

your account by unauthorised persons, please 

log out after using the MUGO Site.  

 

4. The PDC may also made the User’s/ 

Publisher’s personal data available and entrust 

their processing to third parties situated 

in countries other than the country 

of the User/Publisher. 

  

5. Furthermore, the PDC shall not be liable 

and shall not control any third parties to whom 

you have given your consent to access your 

personal data (including the User’s/Publisher’s 

Content). 

 

 

 

 

Scope of data collected 

1. The Controller shall collect from you and process 

the following data:  

a) during account registration – forename 

and surname, email address, account name,  

b) when tracking account activity – forename 

and surname, email address, account name,  

c) when responding to a message sent via the 

contact form – forename and surname, email 

address, account name, 

d) when organising contests, loyalty programs – 

forename and surname, email address, 

account name, 

e) when you file a complaint via the MUGO Site 

– forename and surname, email address, 

account name, 

f) when receiving messages from radio 

reporters registered in the 

MyMusicNewsroom Radio Service being 

a part of the website 

at https://newsroom.mymusic.pl/ – forename 

and surname, email address, account name, 

g) when the Publisher makes any work available 

via the MUGO Site – forename and surname, 

email address, account name, work, stage 

name, figurative marks or other similar 

materials relating to the User/Publisher, 

h) when the Publisher makes any music video 

available via the MUGO Site – forename 

and surname, email address, account name, 

work, image, stage name, figurative marks 

or other similar materials relating to the 

User/Publisher, 

i) when the Publisher makes 
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artystyczny, znaki graficzne lub inne 

podobne materiały dotyczące 

Użytkownika/Wydawcy, 

i) podczas udostępniania przez Wydawcę 

persony Użytkownika/Wydawcy za 

pośrednictwem Serwisu MUGO - imię i 

nazwisko, adres e-mail, nazwa konta, 

wizerunek, życiorys (w tym np. miejsce 

urodzenia, wiek, zainteresowania, przebieg 

kariery muzycznej), pseudonim artystyczny, 

znaki graficzne lub inne podobne materiały 

dotyczące Użytkownika/Wydawcy, 

j) podczas dokonywania rozliczeń 

finansowych pomiędzy Wydawcą a 

Administratorem danych osobowych w 

związku z realizacją Kontraktu 

Wydawniczego - imię i nazwisko, adres e-

mail, nazwa konta, adres zamieszkania, 

PESEL, NIP, numer rachunku bankowego, 

właściwy Urząd Skarbowy. 

 

Cel oraz podstawy przetwarzania danych 

osobowych przez Administratora 

1. ADO będzie przetwarzać Państwa dane 

osobowe w następujących celach: 

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; 

the User’s/Publisher’s personal details 

available via the MUGO Site – forename 

and surname, email address, account name, 

image, CV (including, for example, place 

of birth, age, interests, music career), stage 

name, figurative marks or other similar 

materials relating to the User/Publisher, 

 

j) during financial settlements between 

the Publisher and the Personal Data 

Controller in connection with the performance 

of the Publishing Contract – forename and 

surname, email address, account name, 

address of residence, personal identification 

number (PESEL), VAT ID/NIP, bank account 

number, competent tax office. 

 

 

 

 

Purpose and grounds for the processing 

of personal data by the Controller 

1. The PDC shall process your personal data 

for the following purposes: 

1) for performing the concluded Contract for the 

provision of services by electronic means:   

a) in order to set up an account with the MUGO 

Site – the legal ground for the processing shall 

be the necessity of processing to perform the 

contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR and 

Article 8 of the Act on the Provision of 

Services by Electronic Means (Journal of 

Laws 2020.344)), 

b) in order to provide services by electronic 

means within the scope of making the content 

stored on the MUGO Site available to Users – 

the legal ground for the processing shall 

be the necessity of processing to perform 

the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR 

and Article 8 of the Act on the Provision 

of Services by Electronic Means (Journal 

of Laws 2020.344)), 

 

c) for analytical and statistical purposes – the 

legal ground for the processing shall 

be the legitimate interest pursued by the 

Controller (Article 6 (1) (f) of the GDPR), 

consisting in conducting analyses of Users' 

activity and their preferences in order 

to improve the functionalities used and the 

services provided; 

d) for the potential establishment, exercise 



 

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 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): 

a) w celu założenia Konta w Serwisie  MUGO - 

podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność przetwarzania do wykonania 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

b) w celu realizacji Kontraktu Wydawniczego w 

zakresie udostępniania utworów, teledysków, 

persony 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), 

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 Wydawców, 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. 

 

3) 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 

or defence of legal claims – the legal ground 

for the processing shall be the legitimate 

interest pursued by the Controller (Article 6 (1) 

(f) of the GDPR), consisting in protecting their 

rights; 

 

2) for performing the Publishing Contract within 

the scope of making the content 

on the MUGO Site available by the Publisher 

– the legal ground for the processing shall 

be the necessity of processing to perform 

the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR 

and Article 353 of the Civil Code): 

a) in order to set up an Account with the MUGO 

Site – the legal ground for the processing shall 

be the necessity of processing to perform the 

contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR),  

b) in order to perform the Publishing Contract 

within the scope of making works, music 

videos, personal details available and making 

financial settlements between the Publisher 

and the Personal Data Controller 

via the MUGO Site – the legal ground 

for the processing shall be the necessity 

of processing to perform the contract (Article 6 

(1) (b) of the GDPR), 

c) for analytical and statistical purposes – the 

legal ground for the processing shall 

be the legitimate interest pursued by the 

Controller (Article 6 (1) (f) of the GDPR), 

consisting in conducting analyses 

of Publishers' activity and their preferences, in 

order to improve the functionalities used and 

the services provided; 

 

d) for the potential establishment, exercise 

or defence of legal claims – the legal ground 

for the processing shall be the legitimate 

interest pursued by the Controller (Article 6 (1) 

(f) of the GDPR), consisting in protecting their 

rights. 

 

3) for undertaking marketing activities:  

a) in order to send commercial communication 

(Newsletter) – the legal ground for 

the processing shall be the user’s consent 

(Article 6 (1) (a) of the GDPR, Article 10 

of the Act on the Provision of Services 

by Electronic Means, Article 172 

of the Telecommunications Law Act), 

 

b) in order to undertake marketing activities, 



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). 

2. Państwa aktywność w Serwisie MUGO, w tym w 

szczególności Państwa dane osobowe, mogą 

być również rejestrowane w logach 

systemowych. Dane zebrane w logach 

przetwarzane będą w związku ze świadczeniem 

usług na Państwa rzecz.  

3. ADO może również przetwarzać Państwa dane 

osobowe w celach technicznych - w 

szczególności, dane mogą być tymczasowo 

przechowywane i przetwarzane w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego 

funkcjonowania systemów informatycznych, np. 

w związku z wykonywaniem kopii 

bezpieczeństwa, testami zmian w systemach 

informatycznych, wykrywania nieprawidłowości 

lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

4. 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 

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 Państwa dane osobowe poza EOG - 

ADO dba aby odbiorcy gwarantowali wysoki stopień 

ochrony danych osobowych. Gwarancje wynikają w 

szczególności ze zobowiązania do stosowania 

standardowych klauzul umownych przyjętych przez 

Komisję Europejską. 

 

such as contests, loyalty programs – the legal 

ground for the processing shall be the user’s 

consent (Article 6 (1) (a) of the GDPR, Article 

10 of the Act on the Provision of Services 

by Electronic Means, Article 172 

of the Telecommunications Law Act), 

 

c) for profiling the content of the MUGO Site 

using cookies in order to adjust the MUGO 

Site to your preferences – the legal ground 

for the processing shall be the user’s consent 

(Article 6 (1) (a) of the GDPR). 

 

2. Your activity in the MUGO System, including 

in particular your personal data, may be also 

recorded in system logs. The data stored 

in the system logs shall be processed 

in connection with the provision of services 

to you.  

 

3. The PDC may also process your personal data 

for technical purposes - in particular, the data 

may be temporarily stored and processed 

in order to ensure the security and proper 

functioning of IT systems, e.g. in connection 

with making backup copies, testing changes in IT 

systems, detecting irregularities or protecting 

against abuse and attacks.  

 

4. Your personal data may be subject to personal 

data regulations that differ from the regulations in 

force in the User’s/Publisher’s country. 

Any personal data collected in the European 

Economic Area (EEA) may be transferred to third 

parties who will process the data in a country 

outside the EEA as they are based there. In such 

case, the PDC shall make sure that the 

User’s/Publisher’s data are transferred in 

compliance with applicable personal data 

protection regulations, in particular 

that the appropriate contractual, technical 

and organisational measures have been 

implemented.  

 

While transferring your personal data outside 

the EEA, the PDC shall ensure that the recipients 

guarantee a high level of the protection of personal 

data. The guarantees result in particular from 

the obligation to use standard contractual clauses 

adopted by the European Commission.  

 

Recipients of Personal Data: 



Odbiorcy Danych Osobowych: 

1. W związku z realizacją usług oraz Kontraktu 

Wydawniczego, ADO ujawni Państwa dane 

osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w 

szczególności: 

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, 

h) INDEPENDENT DIGITAL. 

i) pełna lista podmiotów jest na bieżąco 

aktualizowana przez ADO i 

zamieszczona w serwisie MUGO pod 

adresem www.mugo.pl. 

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 informatyczno-informacyjnym, 

należącym do ADO: 

1) MyMusicNewsroom - platforma 

informatyczno-informacyjna przeznaczona 

do informowania przedstawicieli mediów o 

nowościach muzycznych oraz działalności 

wydawniczej ADO prowadzonej za 

pośrednictwem serwisu internetowego 

MUGO, działająca w ramach serwisu 

internetowego 

https://newsroom.mymusic.pl/, 

2) stoprorap - platforma informatyczno-

informacyjna przeznaczona do promowania 

przez ADO prawdziwego i 

bezkompromisowego hip-hop’u, działająca 

w ramach serwisu internetowego 

http://stoprorap.pl/. 

3. ADO nie może kontrolować ani być 

odpowiedzialnym za treść polityki prywatności 

podmiotów współpracujących z ADO. Prosimy o 

1. In connection with the provision of services and 

performance of the Publishing Contract, the PDC 

shall disclose your personal data to external 

entities, including in particular: 

1) entities cooperating with the PDC in order 

to perform the Publishing Contract: 

a) SPOTIFY, 

b) TIDAL,  

c) YouTube, 

d) ITUNES , 

e) GOOGLE PLAY, 

f) APPLE MUSIC,  

g) TikTok, 

h) INDEPENDENT DIGITAL, 

i) a full list of the entities is updated 

on an ongoing basis by the PDC and 

published on the MUGO Site 

at www.mugo.pl. 

2) national authorities and other entities 

authorised under the provisions of law, 

in order to fulfil the obligations imposed 

on the Controller, 

3) entities  enabling remote payment 

operations, 

4) entities supporting us in the conducted 

business activities on our behalf, in particular 

providers of external IT systems supporting 

our business. 

 

2. In connection with the provision of services, 

the PDC shall disclose your personal data also to 

the following IT and information platforms owned 

by the PDC: 

1) MyMusicNewsroom - an IT and information 

platform designed to inform representatives 

of the media about music news 

and publishing activities of the PDC, 

conducted via the MUGO Site, operating 

as part of the website at 

https://newsroom.mymusic.pl/, 

2) stoprorap - an IT and information platform 

designed to promote genuine 

and uncompromising rap by the PDC, 

operating as part of the website 

at http://stoprorap.pl/. 

 

 

3. The PDC cannot control or be held liable 

for the content of privacy policies of the entities 

cooperating with the PDC. Please read privacy 

policies of the entities cooperating with the PDC 

to obtain full information regarding the processing 

https://newsroom.mymusic.pl/
http://stoprorap.pl/
https://newsroom.mymusic.pl/
http://stoprorap.pl/


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.  

4. ADO korzysta z usług YouTube API jako zasobu 

online, do którego nasza witryna internetowa 

może się łączyć lub w inny sposób odwoływać 

się, do którego można uzyskać dostęp za 

pośrednictwem Serwisu MUGO („Usługi osób 

trzecich”).  

5. Serwis MUGO korzysta z usług interfejsu API 

YouTube.  

6. Korzystając z Serwisu MUGO zgadzają się 

Państwo: 

a) stosować Warunki korzystania z usługi YouTube 
(https://www.youtube.com/t/terms),  

b) przestrzegać Politykę prywatności Google 
(https://policies.google.com/privacy), 

c) stosować Warunki korzystania z usług API 
(https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-

terms-of-service-emea).  

7. Wszelkie informacje dotyczące ustawień 
bezpieczeństwa Google znajdziecie Państwo 
pod adresem: 
https://security.google.com/settings/security/per
missions. 

 

8. ADO nie ponosi odpowiedzialności za treść ani 
zasady stosowania polityk prywatności 
jakichkolwiek osób trzecich. Zachęcamy 
Państwa do uważnego zapoznania się z w/w 
regulaminami. 

 

 

Czas przechowywania danych osobowych:  

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane 

przez czas realizacji Umowy świadczenia usług 

drogą elektroniczną oraz wykonywania 

Kontraktu Wydawniczego lub do czasu 

usunięcia przez Państwa konta, jednak nie 

dłużej niż do czasu upływu przewidzianych 

stosowanymi przepisami terminów 

przedawnienia roszczeń albo wyjaśnienia 

okoliczności niezgodnego z Regulaminem 

(Konta Użytkownika lub Regulaminem 

Wydawcy) lub obowiązującymi przepisami 

korzystania z usług Serwisu MUGO. Po upływie 

of your personal data by the entities cooperating 

with the PDC, including in particular SPOTIFY, 

TIDAL, YouTube, ITUNES, GOOGLE PLAY, 

APPLE MUSIC, TikTok, INDEPENDENT 

DIGITAL, in connection with the performance of 

the Publishing Contract.  

 

4. PDC uses YouTube API Services as an online 
resource to which our Site may link or otherwise 
reference and may access through the MUGO 
Site (“Third-Party Services”).  

 

5. The MUGO Site use the YouTube API Services. 

6. By using the MUGO Site you agree on: 

a) using YouTube Terms of 
Service (https://www.youtube.com/t/terms);  

a) compling with Google Privacy 
Policy (https://policies.google.com/privacy); 

b) using API Services Terms of 
Service (https://developers.google.com/youtube/ter

ms/api-services-terms-of-service-emea). 

7. All information about Google security settings 
you’ll find on the website: 
https://security.google.com/settings/security/per
missions. 
 

8. PDC shall take no liability for the content or 
principles of applying the privacy policies of any 
third parties. We strongly recommend you 
reading above regulations dilligently. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duration of personal data storage (Retention):  

1. Your personal data shall be stored throughout 

the performance of the Contract for the provision 

of services by electronic means and the 

Publishing Contract or until your account 

is deleted, but no longer than until the expiry 

of the limitation periods for claims provided for 

by applicable regulations or the clarification 

of circumstances inconsistent with the Terms and 

Conditions (User’s Account or Publisher’s Terms 

and Conditions) or applicable regulations 

for using services via the MUGO Site. Upon 

the expiry of the aforementioned periods, 

the personal data shall be permanently erased or 

https://www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/privacy
https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service-emea
https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service-emea
https://security.google.com/settings/security/permissions
https://security.google.com/settings/security/permissions
https://www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/privacy
https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service-emea
https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service-emea
https://security.google.com/settings/security/permissions
https://security.google.com/settings/security/permissions


wyżej wskazanych okresów dane osobowe 

zostaną trwale usunięte lub przechowywane 

będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli 

obowiązek archiwizacji będzie wynikał z 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Ponadto Państwa dane osobowe będą 

przechowywane przez okres przesyłania 

informacji handlowych, do czasu wycofania 

zgody na przetwarzanie Państwa danych w tym 

celu. 

3. 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. 

 

Polityka „Cookies” 

1. Podczas korzystania z Serwisu MUGO, Państwa 

Dane Osobowe zbierane są również 

automatycznie w logach systemowych Serwisu 

MUGO, poprzez pliki cookies oraz przez system 

Web Beacon. 

2. „Web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki), 

pozwalają na otrzymanie informacji takich jak 

np. adres IP komputera, na który załadowana 

została strona, na której Web Beacon został 

zamieszczony, numer URL strony, czas 

załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak 

również informacje zawarte w plikach cookies, w 

celu oceny efektywności naszych reklam. Dane 

te będą archiwizowane i wykorzystywane w 

celach analizy statystycznej i oceny globalnego 

ruchu użytkowników Serwisu MUGO. Dane te 

nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa 

danymi osobowymi. 

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane 

informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są na Państwa 

urządzeniu końcowym, które wykorzystywane 

jest podczas aktywności w Serwisie MUGO.  

4. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym 

oraz unikatowy numer. 

5. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis 

MUGO  mogą mieć charakter tymczasowy lub 

trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z 

chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe 

stored for archiving purposes if the archiving 

obligation results from the applicable provisions 

of law. 

2. Furthermore, your personal data shall be stored 

for the period of sending commercial information 

until the consent to the processing of your data 

for this purpose is withdrawn. 

3. After the consent is withdrawn, the Personal Data 

Administrator may, however, keep this necessary 

limited part of your personal data in order to 

demonstrate compliance with the provisions of 

law, until the expiry of the limitation periods 

provided for in applicable regulations and on the 

basis of the legitimate interest pursued by the 

Controller in accordance with Article 6 (1) (f) of 

the GDPR.  

 

 

 

 

 

 

 

Cookies Policy 

1. When you visit the MUGO Site, your personal 

data shall be also automatically collected 

in the system logs of the MUGO Site through 

cookies and Web beacons. 

 

2. “Web beacons” (the so-called electronic images) 

allow to obtain  information such as, for example, 

the IP address of the computer on which 

the page on which the Web beacon was placed 

was loaded, URL page number, page loading 

time, browser type, as well as information 

contained in cookies, in order to assess 

the effectiveness of our advertising. The data 

shall be archived and used for statistical analysis 

and evaluation of global user traffic on the 

MUGO Site. The data shall not be combined 

with the personal data provided by you.  

 
 
 
 
 
3. Cookies are IT data, in particular text files, which 

are stored on your end device and used during 

your activity on the MUGO Site.  

 

 

 

4. Cookies usually contain the name of the website 



pliki cookies są przechowywane, także po 

zakończeniu korzystania przez Państwa z 

Serwisu MUGO i służą do przechowywania 

informacji takich jak Państwa hasło czy login, co 

przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.  

6. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis 

MUGO  w celu: 

1) dostosowania zawartości stron 

internetowych Serwisu MUGO do Państwa 

preferencji, tj. dostosowywania zawartość 

Serwisu MUGO do Państwa indywidualnych 

preferencji muzycznych, 

2) dostosowania zawartości strony internetowej 

Serwisu MUGO w celu optymalizacji 

korzystania ze strony internetowej; w 

szczególności w celu rozpoznania 

urządzenie, którego używacie Państwo w 

celu użytkowania Serwisu MUGO i 

odpowiedniego wyświetlenia strony 

internetowej, dostosowanej do Państwa 

indywidualnych potrzeb; 

3) tworzenia statystyk, które pomagają 

zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy 

Serwisu MUGO korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 

struktury i zawartości 

4) utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki 

której nie musicie Państwo na każdej 

podstronie Serwisu MUGO ponownie 

wpisywać loginu i hasła,  

5) Państwa identyfikacji jako zalogowanych w 

Serwisie MUGO i pokazywania, że są 

Państwa zalogowani; 

6) zapamiętywania danych z wypełnianych 

formularzy danych logowania do Serwisu 

MUGO. 

7. Pliki cookies charakteryzują się tym, że:  

1) nie służą identyfikacji użytkowników i na ich 

podstawie w żaden sposób nie jest ustalana 

czyjakolwiek tożsamość, 

2) "cookies” identyfikują dane komputera i 

przeglądarki używanych do przeglądania 

stron internetowych – pozwalają np. 

dowiedzieć się czy dany komputer już 

odwiedzał stronę, 

3) dane pozyskane z "cookies” nie są w żaden 

sposób łączone z danymi osobowymi 

użytkowników pozyskanymi np. podczas 

rejestracji w Serwisie MUGO, 

4) nie są przeznaczone dla komputerów, czy 

urządzeń mobilnych – nie wpływają na 

sposób ich działania, 

from which they originate, their storage time 

on the end device and a unique number. 

 

5. Cookies used by the MUGO Site may 

be persistent or temporary. Temporary cookies 

are deleted when the browser is closed, 

while persistent cookies are stored also after 

you stop using the MUGO Site and they are used 

to store information, such as your password 

or login, which speeds up and facilitates the use 

of the website.  

 
 
 
6. Cookies shall be used by the MUGO Site 

for the purpose of: 

1) adjusting the content of the MUGO Site 

pages to your preferences, i.e. tailoring 

the content of the MUGO Site to your 

individual musical preferences; 

 

2) adjusting the content of the MUGO Site 

pages to optimise the use of the website; 

in particular, in order to recognise the device 

used by you to visit the MUGO Site 

and display the website properly, tailored 

to your individual needs; 

 
 

 

 

 

3) creating statistics that help to understand 

how the MUGO Site users use the websites, 

which allows improving their structure 

and content;  

 

 

 

4) maintaining the session (after logging in), 

thanks to which you do not have to re-enter 

your login and password on each subpage 

of the MUGO Site;  

5) identifying you as users logged in the MUGO 

Site and showing that you are logged in;  

 

6) remembering data from filled-in forms, login 

details to the MUGO Site. 

 
7. Cookies are characterised by the following:   

1) they do not serve to identify users 

and no one's identity is established on their 

basis in any way whatsoever,  



5) nie powodują zmian konfiguracyjnych w 

urządzeniach końcowych, ani w 

oprogramowaniu zainstalowanym na tych 

urządzeniach, 

6) domyślne parametry „cookies” pozwalają na 

odczytanie informacji w nich zawartych 

jedynie serwerowi, który je utworzył, 

7) na podstawie zachowań na odwiedzanych 

stronach internetowych przekazują do 

serwerów informacje, dzięki którym 

wyświetlana strona jest lepiej dopasowana 

do Państwa indywidualnych preferencji. 

8. Na podstawie zanonimizowanych danych 

dostarczonych przez Państwa w trakcie 

korzystania z Serwisu MUGO (pliki cookies), 

możemy dokonywać profilowania na podstawie 

Państwa aktywności oraz preferencji 

muzycznych, tj. dostosowywać zawartość 

Serwisu MUGO do Państwa indywidualnych 

oczekiwań, poprzez wyświetlanie dedykowanych 

dla Państwa ofert, informacji handlowych. 

9. Okres ważności plików cookies 

przechowywanych na Państwa urządzeniu 

końcowym, będzie wynosił maksymalnie jeden 

rok. Po upływie tego terminu, pliki cookies 

zostaną automatycznie usunięte, a Serwis 

MUGO  nie będzie więcej przetwarzał informacji 

w nich zawartych.  

10. W każdym momencie mogą Państwo 

zablokować przechowywanie plików cookies na 

Państwa urządzeniu końcowym, cofający tym 

samym zgodę na wykorzystywanie plików 

cookies przez Serwis MUGO oraz usunąć stałe 

pliki cookies znajdujące się na Państwa 

urządzeniu końcowym, wykorzystując do tego 

stosowne opcje Państwa przeglądarki 

internetowej. W celu zarządzania ustawienia 

cookies proszę wybrać z poniższej listy 

przeglądarkę internetową, której Państwo 

używają oraz postępować zgodnie z 

instrukcjami: 

1) Komputery osobiste:  

a) Internet Explorer 

b) Chrome 

c) Safari 

d) Firefox 

e) Opera 

2) Urządzenia mobilne: 

a) Chrome 

b) Safari 

c) Windows Phone 

d) Blackberry 

2) they identify data of the computer 

and browser used for browsing websites – 

they allow, for example, to find out whether 

a given computer has already visited 

the website,  

 

3) data obtained from cookies are in no way 

combined with personal data of users 

obtained, for example, during registration 

on the MUGO Site,  

 
4) they are not intended for computers or mobile 

devices – they do not affect the way they 

work, 

 
5) they do not cause any configuration changes 

in end devices or in the software installed 

on such devices,  

 

6) the default parameters of cookies allow 

the information contained in them to be read 

only by the server that created them, 

 
7) based on the behaviour on the visited 

websites, they provide the servers 

with the information based on which 

the displayed page is better suited to your 

individual preferences.  

 
 

 

8. On the basis of anonymised data provided 

by you during your visit on the MUGO Site 

(cookie files), we can perform profiling based 

on your activity and musical preferences, 

i.e. tailor the content of the MUGO Site to your 

individual expectations by displaying dedicated 

offers and commercial information. 

 

 

 

9. The validity period of cookies stored on your 

end device shall be a maximum of one year.  

Upon the expiry of this period, cookies shall 

be automatically deleted and the MUGO Site 

shall not process the information contained 

therein any longer. 

  

10. You can at any time block the storage 

of cookies on your end device, thereby 

withdrawing your consent to the use of cookies 

by the MUGO Site, and delete any persistent 

cookies on your end device by setting the options 

http://support.microsoft.com/kb/196955
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
https://help.blackberry.com/pl/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html


W razie problemów oraz w przypadku, gdy 

posiadają Państwo przeglądarkę niewymienioną 

powyżej, prosimy o skorzystanie z pliku pomocy 

przeglądarki lub skontaktowanie się 

bezpośrednio z producentem przeglądarki, z 

której Państwo korzystacie. 

11. Pragniemy Państwa poinformować, że 

ograniczenia stosowania plików cookies mogą 

wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych Serwisu 

MUGO. Wyłączenie obsługi plików cookies 

niezbędnych dla uwierzytelniania, 

bezpieczeństwa czy utrzymania Państwa 

preferencji, może znacząco utrudnić korzystanie 

ze Serwisu MUGO, a w skrajnych przypadkach 

nawet całkowicie wyłączyć możliwość 

korzystania ze Serwisu MUGO.  

12. Więcej informacji na temat plików cookies 

dostępnych jest pod adresem strony 

internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/, 

prowadzonej przez Związek Pracodawców 

Branży Internetowej IAB Polska. 

 

Zmiana Polityki prywatności 

Prawa wynikające z tej Polityki prywatności nie 

zostaną ograniczone bez Państwa wyraźnej zgody. 

ADO zawsze wskazuje datę opublikowania 

ostatnich zmian oraz zapewnia dostęp 

do archiwalnych wersji Polityki prywatności. ADO 

zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania 

o zmianach treści Polityki prywatności za 

pośrednictwem adresu e-mailowego podanego 

przez Państwa w trakcie rejestracji konta 

Użytkownika/Wydawcy w Serwisie MUGO. 

 

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony 

danych 

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: odo@my-music.pl lub bezpośrednio z 

Administratorem pod adresem e-mail 

kontakt@mugo.pl lub pisząc na adres siedziby 

Administratora. 

MyMusic sp. z o.o. sp. k.: Adres: ul. Wierzbowa 

31, 62-081 Wysogotowo  

of your web browser accordingly.  In order to 

manage cookie settings, please select the web 

browser you use from the list below and follow 

the instructions:  

 

 

 

 

 

1) Personal computers:  

a) Internet Explorer 

b) Chrome 

c) Safari 

d) Firefox 

e) Opera 

2) Mobile devices: 

a) Chrome 

b) Safari 

c) Windows Phone 

d) Blackberry 

In case of problems and if you use a browser 

not listed above, please use the help file 

of your browser or contact directly 

the manufacturer of the browser you are using.  

 

 

 

11. Please be informed that limiting the use 

of cookies may negatively affect some 

functionalities available on the MUGO Site 

pages. Deactivating cookies necessary 

for authentication, security or maintaining your 

preferences may significantly hinder the use 

of the MUGO Site and, in extreme cases, 

completely prevent the use of the MUGO Site.  

 

 

 

 

12. For more information on cookies please visit 

http://wszystkoociasteczkach.pl/, run by the 

Association of Internet Industry Employers IAB 

Polska. 

 

 

Modifications to Privacy Policy 

The rights under this Privacy Policy shall 

not be limited without your express consent.  

The PDC shall always indicate the date 

of publication of the latest modifications and provide 

access to the archived versions of the Privacy 

Policy.  The PDC shall each time notify 

http://wszystkoociasteczkach.pl/
http://support.microsoft.com/kb/196955
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
https://help.blackberry.com/pl/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html
http://wszystkoociasteczkach.pl/


of modifications to the provisions of the Privacy 

Policy to your email address provided by you during 

the registration of your User’s/Publisher’s account on 

the MUGO Site. 

 

 

 

Contact in matters related to data protection  

 

If you wish to exercise your rights or ask a question 

regarding the processing of personal data 

by MyMusic sp. z o.o. sp. k. with the registered 

office in Wysogotowo (62-081) at ul. Wierzbowa 

31, please contact the Personal Data Protection 

Officer via email at odo@my-music.pl or directly 

the Controller via email at kontakt@mugo.pl 

or in a written form addressed to the registered office 

of the Controller. 

MyMusic sp. z o.o. sp. k.: Address: ul. 62-081 

Wysogotowo  

 

 

 


