Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România
Asociaţia pentru Drepturi de Autor
010205,Bucureşti, Str. Ostasilor,nr.12, sector1
tel. (021)3167976 - fax 3165880
e-mail: ada@ucmr-ada.ro

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMRADA) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră (numele si prenumele, pseudonimul, data si locul
nasterii, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, date bancare, codul numeric personal). Scopul
colectării datelor este:
- autorizarea utilizatorilor de opere muzicale pentru utilizarea legala a acestora pe teritoiul
Romaniei;
- colectarea de la utilizatorii de opere muzicale a remuneratiilor reprezentand drepturi patrimoniale
de autor;
- repartizarea remuneratiilor catre titularii drepturilor patrimoniale de autor, potrivit dispoziiilor
legale/ statutare;
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru: autorizarea utilizatorilor de opere
muzicale pentru utilizarea legala a acestora, colectarea de la utilizatorii de opere muzicale a remuneratiilor
reprezentand drepturi patrimoniale de autor si pentru repartizarea remuneratiilor reprezentand drepturi
patrimoniale de autor corespunzatoare utilizarii operelor muzicale din playlistele primite de la utilizatori, potrivit
dispozitiilor legale si statutare. In cazul in care, autorii de opere nu furnizeaza informatiile solicitate, UCMRADA se afla in imposibilitate de a gestiona drepturile sale si de a repartiza individual remuneratiile colectate
corespunzatoare utilizarii operelor muzicale potrivit legii, Statutului si Regulamentului General de Repartitie
UCMR-ADA.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către UCMR-ADA şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari:
- persoanelor vizate;
- reprezentantii legali ai persoanei vizate;
- societati bancare;
- Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
- Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor:
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi
prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu exceptia cazului in care legea
prevede contrariul. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată
la Registratura Generala a UCMR-ADA din Bucuresti str. Ostasilor nr. 12, Sector 1.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil, sens in care puteti folosi si modelul de cerere pus la dispozitie de UCMR-ADA.
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