ASOCIAȚIA DACIN SARA

Nr. ..……………Data …..............………

Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual
Societatea Autorilor Români din Audiovizual

Operator de date cu caracter personal nr.31287
Ștampila DACIN SARA

MANDAT DE GESTIUNE
AUTOR
Subsemnatul/a ........................................................................................................................,
cetăţean ................................ , pseudonim ............................................................... , născut/ă la data
de ………................................... , în ............................................................................, judeţul
............................................................... având CNP ……………….........................................., cu domiciliul
în .........…..……................................................... , str. ..............................................................................
nr. ........... , bl. ........... , sc. .......... , et. ............ , ap. ......... , judeţul/sectorul…………………....................... ,
adresă de corespondență în …...…………..……………..…. , str. …...………………………………….......... nr. .…… ,
bl. ..……. , sc. ........ , et……. , ap. .....… , judeţul/sectorul ………………………… , tel./fax ……………......……... ,
mobil …………….......………................… , e-mail ……………..........................………………………………… posesor
al C.I./B.I./P seria ........... , nr. ......................….. , eliberat de …..............…….........................................,
la data de ...............................……............................ în calitate de:

□ Regizor
□ Autor al adaptării

□ Realizator
□ Autor dialoguri

□ Autor al scenariului
□ Autor al graficii de animație

în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată şi în condiţiile
prevăzute de statutul DACIN SARA, în calitate de organism de gestiune colectivă a drepturilor de
autor în domeniul operelor cinematografice/audiovizuale, prin prezentul mandat exclusiv, mandatez
DACIN SARA conform declarației de repertoriu să-mi gestioneze următoarele drepturi:

□ dreptul la remuneraţie compensatorie pentru copia privată;
□ dreptul de retransmitere prin cablu.
□ dreptul de comunicare publică a operelor în domeniul audiovizual;
□ dreptul de radiodifuzare a operelor în domeniul audiovizual.
De asemenea, acord/nu acord mandat special DACIN SARA pentru gestionarea următoarelor
categorii de drepturi:

□ dreptul de reproducere a operelor în domeniul audiovizual;
□ realizarea de opere derivate.
Totodată, mandatez DACIN SARA să acorde licențe pentru utilizările necomerciale ale
operelor declarate în repertoriu.
Pentru ca DACIN SARA să-mi poată gestiona drepturile menţionate în prezentul mandat
mă angajez:
- să declar orice modificare în Repertoriul de opere, în termen de cel mult 30 zile de la aducerea
acestora la cunostinţă publică, sub sancțiunea de a nu-mi fi repartizate drepturile ce mi se cuvin din
utilizarea acestor opere;

- să depun, în copie „conform cu originalul”, în termen de 30 zile de la încheiere, orice contract
privitor la operele cinematografice și alte opere audiovizuale nou create, sub sancțiunea suspendării
plăților;
- în cadrul relațiilor profesionale, să-mi informez partenerii despre obligațiile statutare ce îmi revin
prin aderarea la DACIN SARA;
- să semnalez în scris orice modificare a datelor mele personale și a coordonatelor bancare, în termen
de cel mult 10 zile de la intervenirea modificării;
- să depun, dacă este cazul, cu 10 zile înainte de efectuarea fiecărei plăți, dovada calității de persoană
excepatată de la plata contribuțiilor sociale și de sănătate prin reținere la sursă (ultimul talon de
pensie, adeverință de salariat valabilă, dovada de funcționar public sau orice alte acte din care să
reiasă această calitate).
De asemenea, îmi rezerv dreptul de a mandata DACIN SARA să îmi ofere asistenţă juridică
necesară sau să mă reprezinte în cadrul procedurilor judiciare referitoare la încălcarea drepturilor de
proprietate intelectuală pe care le deţin.
Declar că:
- am luat la cunostinţă de prevederile statutului DACIN SARA, la care ader fără rezerve și pe care îl
voi respecta;
-nu voi întreprinde nici un act sau faptă care să prejudicieze asociația, imaginea asociației sau pe
ceilalți membri ai DACIN SARA;
- sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter persoanal, cu respectarea prevederilor
Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, conform anexă;
- (nu) sunt membru al unui alt organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor de pe teritoriul
României care are același obiect de activitate ca și DACIN SARA, respectiv .......................................... .
- (nu) sunt membru al unui organism străin care gestionează drepturi similare, respectiv:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Societatea (Uniunea)

Ţara

Drepturi gestionate şi teritoriul de exerciţiu

Prezentul mandat de gestiune este acordat pentru teritoriul României și internațional.
Solicit ca plata remunerațiilor reprezentând drepturi de autor pentru utilizarea operelor
mele să se realizeze1:

□ direct, prin casierie, în condițiile legii
□ prin virament bancar, în contul ...................................................................................... ,
deschis la Banca .............................................................................................................................. .

Data .................................................

1

Se bifează o singură modalitate.

Semnătura ..............................................

