PROGRAMA DE FADOS
Preencher, obrigatoriamente, com letra de imprensa
To fill in press form

Zonas sombreadas a preencher pelos serviços da SPA
Shaded areas to be filled by SPA services

Intérprete/Banda

Nº Execuções

Artist/Band

Nº Performances

Nome do Evento

Código de Distribuição

Event’s Name

Distribution Code

Local de Execução

Factura/Recibo Nº

Performance Venue

Invoid/Receipt Nº

Morada

Data do Recibo

Adress

Receipt Date

Localidade

Lançado em

City

Relesead

Dia/Mês/Ano

Valor

Day-Month-Year

Value

MÚSICA MUSIC
Título da Obra Works

LETRA LYRICS
Autor Author

Título da Obra Works

Autor Author

O Guitarrista
Guitarist

Morada Adress

P/ Entidade Promotora/Empresa
Promoter

Localidade City
Telefone Phone

NIF Taxpayper N.º

Data Date
A falsidade ou inexactidão do preenchimento deste programa
constitui crime previsto e punido, Art.º 216 do Código Penal.

Declaramos sob n/responsabilidade que os trechos utilizados a que se refere este programa, são os que constam,
sujeitando-nos ao respectivo procedimento judicial por falsas declarações ou omissões de qualquer trecho.

Cláusula Protecção de Dados:
Nos termos e para efeitos do Regulamento Geral de Protecção de Dados (UE) 2016/679, de 27 de Abril de 2016, relativo à protecção das pessoas singulares no que diz
respeito ao Tratamento de Dados Pessoais e à livre circulação desses dados, os dados pessoais recolhidos no âmbito da ficha de preenchimento para o programa de música
ao vivo, incluídos numa base de dados onde são tratados de forma segura, incluindo a protecção contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, sendo adoptadas
as medidas técnicas ou organizativas adequadas para esse efeito.
A Sociedade Portuguesa de Autores enquanto responsável por tal ficheiro, compromete-se a garantir a confidencialidade no tratamento de dados e a utilizá-los
exclusivamente para as finalidades supra mencionadas.
O titular dos dados tem o direito de aceder gratuitamente aos dados conservados, bom como de solicitar a sua limitação, rectificação, oposição ou apagamento quando, entre
outros fundamentos legais, os dado de contacto sejam inexactos ou deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha.
Para o exercício destes direitos ou outras questões adicionais que tenha relativas à protecção de dados, poderá contactar por correio electrónico para
dadospessoais@spautores.pt

