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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades de caràcter personal que ens
faciliti passaran a formar part del fitxer «Socis», titularitat de la SGAE, i seran utilitzades per a la gestió dels drets que l’entitat té atribuïts i per a l’enviament de
comunicacions i butlletins informatius, així com per a l’assistència i l’assessorament jurídics que la SGAE presta als seus socis. Totes les dades incloses en el
formulari són necessàries per a la gestió descrita. Les seves dades poden ser cedides tant a la Fundació SGAE com a l’Institut Autor amb fins d’assistència,
formació, assessorament jurídic i promoció dels drets de propietat intel·lectual, a la Mutualitat de Previsió Social d’Autors i Editors per a finalitats de previsió
social, així com a bancs i caixes d’estalvis per al pagament de contraprestacions, a entitats asseguradores, al Ministeri de Cultura, a administracions públiques
competents en la matèria i a les entitats de gestió amb què la SGAE pugui tenir relació en el desenvolupament de les seves activitats. Així mateix, les seves dades
poden ser transferides internacionalment a països en què la SGAE disposi de seu (pot consultar la llista de seus a l’enllaç http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/
corp-sedes-visitas.aspx), com també a altres entitats de gestió, que poden estar ubicades en països que no disposin del grau de protecció de dades adequat.
Amb la signatura d’aquest contracte, vostè ens autoritza a dur a terme els tractaments, les cessions i les transferències internacionals de les seves dades descrits
anteriorment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a la SGAE, carrer Fernando VI, 4, 28004 Madrid. Si per a la gestió
encomanada a la SGAE vostè ens comunica dades de tercers, deu haver sol·licitat el consentiment de la persona afectada i haver-la informat del tractament de
les dades per part de la SGAE.

