DECLARACIÓ RESPONSABLE
A València a __ de _____________ de 201_ davant el Director de la Instal·lació
de _________________________ D/Dª _____________________________compareix
D/Dª
______________________________
en
qualitat
de
________________________de
la
Institució/Entitat/Club/
denominat:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
MANIFESTA: Que ha sigut autoritzat per a l'ús de la instal·lació municipal a dalt
indicada per a la realització de l'activitat de:___________________________________
______________________________________________________________________
per realitzar el [dia-es/hora-es]_
per a la qual està prevista l'emissió de música dirigida als assistents; declare que conec
l'obligació que m'incumbeix com a representant de l'entitat /club/ institució a la represente
de recaptar l'autorització per a difusió d'obres musicals els drets de les quals gestiona la
SGAE i de la responsabilitat que assumisc d'obtindre la corresponent llicència-contracte
amb la SGAE per a la pública difusió d'obres musicals protegides, la comunicació de les
quals es pretenga fer pública en aquesta instal·lació esportiva municipal, exonerant a la
FDM de les responsabilitats legals que pogueren derivar-se en ocasió de la difusió musical
prevista.

Signat: _________________________
DNI nº

Davant la Direcció
Del Centre:

Signat:
Observacions:

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
•
•
•
•
•
•
•

Responsable: Fundació Esportiva Municipal de València
Delegat de Protecció de Dades: dpd@fdmvalencia.es
Finalitat: Gestionar l'accés a la piscina municipal, tenint en compte els riscos derivats de la COVID-19.
Legitimació: Interès públic.
Conservació: Durant el temps necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Destinataris: Si escau: autoritats sanitàries i casos previstos per la llei.
Drets: Pot exercir els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició, mitjançant la presentació d'un escrit a la Fundació Esportiva Municipal de València, Passeig de la Petxina, Num. 42,
València (46008) o per correu electrònic: dpd@fdmvalencia.es. Si considera vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, pot presentar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades
o, si escau, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
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