SOL·LICITUD D’AJUT DE CARÀCTER ESPECIAL:
Número de soci/sòcia:
DNI/NIE/passaport:
Nom i cognoms:
Telèfon de contacte:
Adreça:
Sol·licitud de materials:
Òptics:
Ulleres graduades
Lentilles
Audició:
Audiòfons
Justificació econòmica. Cal adjuntar còpia del/s document/s que evidenciï/n la situació actual de la
persona sol·licitant i que justifiqui/n la sol·licitud de l’ajut):
1. DNI/NIE/passaport
2. Declaració d’IRPF o, si no se’n té, certificat negatiu d’Hisenda
Cal adjuntar còpia de la factura del material òptic o d’audició adquirit.
(L’import màxim per soci/sòcia es fixa en 300 €. L’any següent al de la concessió no es podrà tornar a sol·licitar l’ajut pels
mateixos motius).

Clàusula de protecció de dades: Les seves dades seran tractades per la SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS (SGAE), amb
CIF G28029643, domicili a c/ Fernando VI, núm. 4, 28004 – Madrid i el responsable de la qual en matèria de protecció de
dades és el responsable del Departament de Qualitat (protecciondedatos@sgae.es), així com per la FUNDACIÓ SGAE, amb CIF
G81624736, domicili a c/ Bárbara de Braganza, núm. 7, 28004 – Madrid i el responsable de la qual en matèria de protecció de
dades és el responsable del Departament de Qualitat (protecciondedatos@sgae.es), amb la finalitat de gestionar els ajuts o
les prestacions sol·licitats per vostè. Totes les dades sol·licitades són obligatòries i necessàries per dur a terme la finalitat
indicada, de manera que si es nega a facilitar-les serà impossible tramitar la seva sol·licitud. Vostè garanteix que les dades
facilitades són certes i exactes i que, en cas de facilitar dades de tercers, n’ha obtingut el consentiment informat. Les dades es
conservaran amb la finalitat indicada durant tot el temps necessari per fer efectiva la seva sol·licitud i, posteriorment, fins que
prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la seva sol·licitud, segons la normativa aplicable. La base legal per al
tractament de les seves dades amb la finalitat exposada és el seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment, si bé
això faria que la seva sol·licitud no pogués ser tinguda en compte, però no afectaria la licitud del tractament efectuat
anteriorment.
Les seves dades poden ser comunicades a (i) les administracions públiques competents, en els casos previstos per la llei; (ii)
entitats asseguradores i de previsió social per a la gestió dels ajuts; (iii) Institut Autor, per gestionar els drets i els serveis que li
corresponen com a soci; (iv) entitats de gestió de drets nacionals i internacionals necessàries per a la gestió dels seus drets.
Les entitats internacionals poden estar ubicades a països que no disposin d’un nivell de protecció de dades adequat.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació, com també el dret a la portabilitat de les seves
dades, contactant amb la SGAE a través de l’adreça de contacte indicada o a ejerciciodederechos@sgae.es, o bé amb la
FUNDACIÓ SGAE a través de l’adreça de contacte indicada o a informacion@fundacionsgae.org, en els termes que
s’estableixen a la normativa vigent. També pot reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que
els seus drets han estat vulnerats.

SIGNATURA I DATA:

