
                           Formulário de Pedido de Licenciamento para Sócios da AGAP

1 Identificação Fiscal

Nome da Firma / Empresa N.º Sócio da AGAP

Rua, Praça, Avenida, Lugar, etc. Número Andar, Sala, etc.

Localidade Freguesia Concelho

Código Postal NIF

-

Telefone Fax E-mail

2 Dados do Estabelecimento

Nome do Estabelecimento

Rua, Praça, Avenida, Lugar, etc. Número Andar, Sala, etc.

Localidade Freguesia Concelho

Código Postal

-

Telefone Fax E-mail

3 Características do Estabelecimento
(assinalar com um “X” em caso afirmativo)

Quantidade Lotação Música nas Aulas Música Ambiente Videogramas TV Cabo/Sat

  

   

Estúdios de Actividades Dirigidas

Música em Esperas Telefónicas

Não Sim Anlalógia n.º de Linhas Digital - Acesso s Básicos Acessos Primários Meios Acessos

(1) – Não fornecer a informação respeitante às áreas dos corredores, vestiários e piscinas sem aulas com música, porque estão excluídos de pagamento.

(2) – Não preencher, caso as Zonas de Restauração e Bebidas estejam concedidos a terceiros

(3) – Só deve ser preenchido, caso a música utilizada seja essencial na realização das respectivas actividades, caso contrário está excluído de pagamento.

Dados das Zonas de Restauração e Bebidas concedidos a Terceiros
Música Ambiente Videogramas TV Cabo/Sat TV Sinal Aberto

Firma:

NIF: Telef.: E-mail:

4

Mensal Anual Multibanco

Por Cheque

5 Condições Gerais

 - Deve ser preenchido um formulário por cada Estabelecimento.

 - Em caso de encerramento do Estabelecimento ou cessão de funções, deve ser comunicado à SPA por escrito com antecedência mínima de 15 dias.

 – Permitir o livre trânsito aos Representantes da SPA, para fins de fiscalização.

 – Os valores aplicados têm por base as Tabelas Mínimas de Direitos de Execução de cada ano estando sujeitos ao acordado entre a SPA e  a AGAP

 – O Não Pagamento das Facturas apresentadas dentro dos prazos defenidos, implica a perca das regalias acordadas com a AGAP.

Data _____ /_____ / ________

Assinatura

m2 / Total

Salas de Exercício (Cardio e Musculação)

Recepção/Hall (1)

Zonas de Restauração e Bebidas (2)

Piscinas (3)

m2/Lotação

Periodicidade do Licenciamento / Facturação / Pagamento (30 dias após emissão da factura)

Transferência Bancária  (condições remetidas com a 1.ª Factura)

 - Os dados recolhidos neste formulário, destinam-se a processamento automatizado, e visam dar cumprimento ao estipulado no acordo entre a SPA e a AGAP, não podendo ser 
comunicados a terceiros ou utilizados para outros fins.

Preenchido por (nome legível):

16-02-2016

Ficha de Empossamento
( DD – MM – AAAA )



Nos termos e para efeitos do Regulamento Geral de Protecção de Dados (UE) 2016/679, de 27
de Abril de 2016, relativo às protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao Tratamen-
to de Dados Pessoais e à livre circulação desses dados, os dados pessoais recolhidos no âmbito
da gestão de licenciamento de obras do reportório de gestão junto da Sociedade Portuguesa
de Autores, incluídos numa base de dados onde serão tratados de forma segura, incluindo a
protecção contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, sendo adoptadas as medi-
das 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 a finali-
dade supra mencionada.

O titular dos dados tem o direito de aceder gratuitamente aos dados conservados, bem como
de solicitar a sua limitação, rectificação, oposição ou apagamento quando, entre outros funda-
mentos legais, os dados de contacto sejam inexactos ou deixem de ser necessários para a fina-
lidade 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 eletrónico, para dadospessoais@spautores.pt, ou para
a morada Av. Duque do Loulé, nº 31, 1069-153 Lisboa.

Poderá apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados, no
caso de considerar que seus direitos não foram devidamente abordados. Para mais informa-
ções poderá consultar: https://www.cnpd.pt/.

https://www.cnpd.pt/
mailto:dadospessoais@spautores.pt
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