MUSIKA SORKUNTZARAKO PIZGARRIEN ESKAERA: ORKESTRAKO, GANBERAKO ETA BESTE
KONTZERTU-FORMATU BATZUETAKO LANEN ARGITALPENA
Argitaratzailearen datuak
Argitaletxearen izena
Helbidea

IFK

Herria eta posta-kodea
Tel.

Probintzia

Herrialdea

Faxa

Bazkide zk.

Helbide elektronikoa:

Obraren datuak
Izenburua
Egilea
Argitaratze-eguna

Argitalpenaren fitxa teknikoa
Formatu handikoak (15 zati desberdin baino gehiago)

Banda sinfonikorako lanak

Formatu erregularrekoak (1 eta 3 zati artean)

Formatu erregularrekoak (4 eta 15 zati artean)

Aurkeztutako partitxelen separatak deskribatu [kopurua (2-3) eta musika-tresna adierazi]:

Kontratuko lurralde-eremua

%100

%75

%50

SGAEk bete behar dituen datuak
SGAEren erregistro-kodea

Kudeaketa-kontratua

Aurkezpen-eguna

Kaxa-zk.

Emandako pizgarriaren zenbatekoa
Dokumentu hau sinatu duen argitaratzaileak bere adostasuna adierazi du eskaerarekin batera aurkeztu duen materiala denbora-mugarik gabe SGAEk edukitzearekin.

Eskaera-eguna

Argitaratzailearen sinadura

Proiektua kudeatu bitartean alderdiek emandako informazio guztia konfidentziala da eta ezingo zaizkie hirugarrenei jakinarazi. Era berean, ezingo dira datuak ezarritakoak ez diren helburuetarako erabili, indarrean dagoen legeriak ezarritako salbuespenak salbuespen. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (datu
pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak) eta abenduaren 05eko 3/2018 Lege Organikoak (Datu pertsonalak
babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak) xedatutakoa betez, ESKATZAILEAK deialdi honetan ematen dituen datuak SGAE FUNDAZIOAren ardurapean dagoen fitxategi
batean sartuko dira, honako hauek burutzeko: epaimahaiari jakinarazteko; jakinarazpenak bidaltzeko; deialdi honetan parte-hartzeak dakarren kudeaketa administratiborako;deialdi honetara
aurkeztutako lanaren erregistroari buruzko informazioa SGAErekin trukatzeko; irabazleei pizgarriaren zenbatekoa ordaintzeko banku eta aurrezki-kutxen bidez; emakidaren ebazpena edozein
bitartekoren bidez (bereziki Internet bidez) argitaratzeko; SGAE FUNDAZIOAren eta/edo SGAEren jarduera-memoriak egiteko; SGAE FUNDAZIOAk burutzen dituen jardueren publizitatea
egiteko; eta SGAE FUNDAZIOAk zuzenean bere kabuz eta/edo bere kolaboratzaileen bidez burutzen dituen jardueren publizitatea egiteko; edo pizgarrien deialdia garatzeko beharrezkoa izan
daitekeen beste edozein kudeaketa burutzeko.
Eskaera hau sinatzean, ESKATZAILEAK berariaz onartzen du bere datu pertsonalak goian adierazitako helburuetarako erabiltzea. Datuen titularrak datuok ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko,
mugatzeko eta datuen aurka egiteko eskubideak ditu, eta baita datuen eramangarritasun-eskubidea eta datuak erabaki indibidual automatizatuen objektu ez izateko eskubidea ere.
Eskubideok gauzatzeko helbide honetara idatz dezake: SGAE Fundazioa, zerbitzu juridikoei, Bárbara de Braganza kalea 7, 28004 Madril edo helbide elektroniko honetara mezua bidal
dezake: informacion@fundacionsgae.org. Idazki horretan, eskubidearen titularra identifikatzeko beharrezkoak diren datuak, gauzatu nahi duen eskubidea eta horretarako zergatia eta egin
nahi duen eskaera zehatza adierazi beharko dira, NANaren fotokopiarekin batera. SGAE Fundazioak interesdunak emandako datuak egiazkotzat eta gaur egungotzat hartzen ditu. Aldaketarik
izanez gero, interesdunak berehala jakinarazi beharko dio SGAE Fundazioari.

