SOL·LICITUD D’INCENTIUS A LA CREACIÓ MUSICAL: EDICIÓ
D’OBRES ORQUESTRALS, DE CAMBRA I D’ALTRES FORMATS DE CONCERT
Dades de l’editor
Nom de l’editorial
Adreça

CIF

Població i codi postal

Província

Tel.

País

Fax

Núm. de soci

A/e

Dades de l’obra
Títol
Autor
Data de publicació

Fitxa tècnica de l’edició
De gran format (més de 15 parts diferents)

Obres per a banda simfònica

De format regular (d’1 a 3 parts)

De format regular (de 4 a 15 parts)

Descripció de separates o particel·les entregades [indiqueu-ne la quantitat (2-3) i l’instrument]:

Àmbit territorial contractual

100%

75%

50%

Dades a emplenar per la SGAE
Codi de registre de la SGAE

Contracte de gestió

Data de presentació

Núm. de caixa

Import de l’incentiu concedit
L’editor signant manifesta la seva conformitat amb el fet que el material aportat amb aquesta sol·licitud quedi en poder de la SGAE per un temps indefinit.

Data de la sol·licitud

Signatura de l’editor

Tota la informació que les parts subministrin en la gestió del projecte té caràcter confidencial i no podrà ser revelada a tercers ni utilitzada per a fins diferents als establerts, llevat de les
excepcions determinades per la legislació vigent. Conforme al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades Personals
i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal que EL SOL·LICITANT facilita en aquesta convocatòria formaran part d’un fitxer de titularitat de FUNDACIÓN SGAE per a la
posada en coneixement del jurat, realitzar l’enviament de comunicacions, la gestió administrativa de la participació en aquesta convocatòria, l’intercanvi d’informació amb SGAE sobre el
registre de l’obra presentada a aquesta convocatòria, el pagament de l’incentiu als quals resultin escollits a través de Bancs i caixes d’estalvis, la publicació de la resolució de la concessió
per qualsevol mitjà, i en especial per Internet, la realització de memòries d’activitats de FUNDACIÓN SGAE i/o d’SGAE i la publicitat de les activitats que FUNDACIÓN SGAE desenvolupa,
realitzats directament per ells mateixos i/o a través dels seus col·laboradors, o qualsevol altra gestió que resulti necessària en relació amb el desenvolupament de la convocatòria d’aquests
incentius.
Amb la signatura d’aquesta sol·licitud EL SOL·LICITANT consent expressament l’ús de les seves dades personals per a les finalitats abans exposades. El titular de les dades podrà exercir
el seu dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades adreçant-se a Fundación SGAE, a l’atenció dels
serveis jurídics, bé per escrit al carrer Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid, o bé a la següent adreça de correu electrònic: informacion@fundacionsgae.org. Aquest escrit haurà d’indicar
les dades necessàries per a la identificació del titular del dret amb especificació del dret exercit, els motius i la seva petició concreta juntament amb la fotocòpia del seu DNI. Fundación SGAE
presumeix que les dades facilitades per l’afectat són veraces i responen a la seva situació actual. L’afectat s’obliga a comunicar la seva modificació a Fundación SGAE des del moment en
què es produeixi.

