CERERE DE AUTORIZARE A UTILIZARII OPERELOR MUZICALE PRIN SERVICII ONLINE SAU MOBILE
Subscrisa
Tara
Sediu:

Loc.
Str.
Nr.

Bl.

SC

Ap.

Jud/Sect.
CUI :
Nr. inreg. autoritate competenta
Tel:

F

Fax

E-mail:
Reprezentant legal
Rezidenta fiscala in tara
prin prezenta, solicitam UCMR-ADA, in conformitate cu prevederile Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe, cu modificarile ulterioare
incheierea unei autorizatii licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor muzicale prin servicii online sau mobile
pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele modalitati, pe site-ul (adresa URL) ……………………………………………..
….. Utilizarea ca muzica de fundal a operelor muzicale
….. Oferirea spre ascultare (streaming) cu titlu gratuit
….. Oferirea spre ascultare (streaming) cu titlu oneros
….. Oferire spre ascultare pe baza de abonament
….. Oferirea spre descarcare (download) cu titlu gratuit
….. Oferirea spre descarcare (download) cu titlu oneros, pe baza de tarif individual
….. Webcastig
Durata autorizării solicitate ………………………………………………………

Solicitam autorizarea utilizarii repertoriului de opere muzicale : - [__] national, reprezentat de UCMR-ADA,
- [__] international.
Repertoriul international exclus din prezenta cerere de autorizare ce apartine editorilor : ___________________
_________________________________________________________________________________________,
pentru care declar pe proprie raspundere ca detin autorizatie si efectuez plati direct acestora.

Data:

Semnătura

In calitate de semnatar al prezentei cereri declar ca sunt de acord cu utilizarea de către UCMR-ADA a datelor mele personale mai sus indicate, in
scopul si pentru durata mai sus mentionate si declar ca am fost informat in ceea ce priveste drepturile mele privitoare la datele cu caracter
personal, respectiv: stergerea, rectificarea, informarea, portarea, restrictionarea si dreptul de a contesta in justitie.
Persoana responsabila cu protectia datelor este dl Adrian Magda- e-mail adrian.magda@gdprservicii.ro.
In cazul în care reprezentarea se face în baza unei împuterniciri, va fi ataşată prezentei;
In cazul mai multor adrese URL, se completează câte o cerere pentru fiecare;
Se va anexa, fotocopia actului de identitate sau fotocopia certificatului de inmatriculare si/sau inregistrare fiscala, precum si orice alte informatii privitoare la
modalitatea si reteaua prin care sunt puse la dispozitia publicului operele muzicale.

