DOCUMENTO

MODELO C. OUTROS DEREITOS (Conexos e afíns)

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

CP

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

OBXECTO DE PROPIEDADE INTELECTUAL QUE DESEXA PROTEXER:
(Sinale cunha cruz o recadro correspondente e cubra a continuación os requisitos esixidos e a documentación aportada, segundo o número que
corresponde ao obxecto)

I. Cubrir en todos os casos
Clase de obra
Conxunto de
Foi divulgada

Obras (cando a obra conteña máis dunha, reunidas baixo o mesmo título)
SI

NON

Lugar e data

Número de depósito legal

(no caso de que fose divulgada)

Número de ISBN

Número de ISMN
con anonimato

Pseudónimo *

sen anonimato

* No caso de ser con anonimato no asento rexistral constará exclusivamente o pseudónimo.

II. Cubrir en razón do obxecto de propiedade intelectual que desexa protexer, indicando a documentación que se aporta
1.

ACTUACIÓN DE ARTISTA, INTÉRPRETE OU EXECUTANTE

Título e autor da obra interpretada

Descrición por escrito

2.

PRODUTORES DE:

Gravación en soporte

Fonogramas

Gravacións individuais

Título
Autor da obra fixada
Nome dos principais artistas, intérpretes ou executantes

Tipo de fonograma e sistema de gravación

Descrición por escrito da produción
Copia do fonograma en gravación audiovisual
Declaración do produtor acreditando que dispón de autorización dos autores

Data de realización

3.

ENTIDADES DE RADIODIFUSIÓN
Gravación nun soporte que poida ser examinado polo Rexistro

4.

FOTOGRAFÍAS

Data de realización

5.

Copia en positivo ou diapositiva

PRODUCIÓNS EDITORIAIS

Nome apelidos do autor
Ano de entrada en dominio público
Número de páxinas

Número de volúmenes

Formato

Exemplar

6.

OUTROS. Indicar

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporaran a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Cultura - Rexistro da Propiedade Intelectual

de

de

