
  
 
 

AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL PER 
FUNDACIÓ SGAE EN LA CONVOCATÒRIA DEL “VII CICLE DE CONCERTS INDRETS 

SONORS-COMUNITAT VALENCIANA” 
 
 

En/Na……………………………………………………………………………………………………………………………
major d'edat, i amb DNI/NIE núm.…………..….........……..……………………………i domicili 
en.…………………………………………………………………………………………………………………................. 
actuant en el seu propi nom i dret.  
 
MANIFESTA: 
 
Que voluntàriament ha presentat la seua sol·licitud per a participar en la convocatòria 
del VII CICLE DE CONCERTS INDRETS SONORS-COMUNITAT VALENCIANA conforme a 
les bases del citat cicle.  
 
Per tot el que s'ha exposat, CONSENT EXPRESSAMENT: 
 
Que FUNDACIÓ SGAE utilitze les seues dades de caràcter personal, que ell mateix ha 
aportat amb la seua sol·licitud de participació en el VII CICLE DE CONCERTS INDRETS 
SONORS-COMUNITAT VALENCIANA, per a la gestió d'aquesta sol·licitud. 
 
Que en el cas que resulte triat consent igualment, de manera expressa, que FUNDACIÓ 
SGAE puga comunicar les seues dades a les gestories laborals oportunes per a la 
formalització del contracte laboral en el règim especial d'artista a subscriure per a la 
seua actuació en el cicle, així com a les entitats de crèdit a través de les quals se li faça 
el pagament de les quantitats que se li deguen mitjançant transferència bancària. 
 
Que de conformitat amb el que s'estableix en 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 les seues dades personals i disposicions 
complementàries, coneix que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, 
limitació, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals de forma 
automatitzada davant FUNDACIÓ SGAE dirigint un escrit als Serveis jurídics de Fundació 
SGAE al domicili social de l'entitat al carrer Bárbara de Braganza, núm. 7, C.P. 28004, 
Madrid (Espanya) indicant el seu nom, cognoms, DNI, domicili, dret exercitat i les raons 
d'aquest. 
 
I per deixar-ne constància signa la present autorització i consentiment en 
………………….………., a ………... de …………………… de 2019 
 
Signat:  
 
 
En/Na…………………………………………………………… 


