
RELACIÓN LABORAL (cesión segundo o art.51.2 do texto refundido da Lei de propiedade intelectual)

DOCUMENTO

DECLARACIÓN

DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

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 DECLARANTE 
(Asinado perante notario ou funcionario do Rexistro da Propiedade Intelectual)

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Cultura - Rexistro da Propiedade Intelectual

DECLARA:

1. Que é autor/a da obra titulada: 
 
2. Que a devandita obra foi creada en virtude da relación laboral que, como persoa traballadora asalariada, a vincula á empresa: 
  
 
 
3. Que no contrato laboral non figura ningún pacto expreso do que se deduza a cesión dos dereitos de explotación da obra á empresa. 
 
4. Que a falta do antedito pacto escrito no contrato laboral, presúmese que cede á empresa os dereitos de explotación en exclusiva. 
 
5. Que a obra figura dentro do exercicio da actividade habitual da persoa empresaria no momento da obra realizada e en virtude da devandita 
relación laboral.
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1. Que é autor/a da obra titulada:2. Que a devandita obra foi creada en virtude da relación laboral que, como persoa traballadora asalariada, a vincula á empresa:
 
3. Que no contrato laboral non figura ningún pacto expreso do que se deduza a cesión dos dereitos de explotación da obra á empresa.4. Que a falta do antedito pacto escrito no contrato laboral, presúmese que cede á empresa os dereitos de explotación en exclusiva.5. Que a obra figura dentro do exercicio da actividade habitual da persoa empresaria no momento da obra realizada e en virtude da devandita relación laboral.
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