Coleta de Dados para Execução Pública Musical

Dados do responsável pelo evento
CPF/CNPJ:

Razão social:

Nome fantasia:

E-mail:

Telefone:

Endereço:
Bairro:

Complemento:
Cidade:

UF:

CEP:

Dados do representante legal/Procurador
Nome:

RG:

CPF:

Telefone:

Órgão emissor:

Dados do Evento
Nome do evento:
Data de Realização:

Tipo do evento:
Horário:

Forma de utilização da música:

[

] Ao vivo

[

] Mecânica

Intérprete:
[

] Com cobrança de ingresso

Tipo de Ingresso

[
Quantidade

Preço Unitário

Total (R$)

] Sem Cobrança de Ingresso

Estimativa de Público

Custo Musical

Aluguel do Recinto
Quantidade tipo de ingresso

Total ingresso

Média

Valor total

Dados do local de realização
CPF/CNPJ:

Razão social:

Nome Fantasia:

E-mail:

Telefone:

Endereço:
Bairro:

Complemento:
Cidade:

Nome do Salão/Recinto:

UF:
Capacidade do local:

CEP:
Área sonorizada:

Grau de utilização - Necessário o preenchimento para os seguintes tipos de eventos:
Circenses, performance em eventos esportivos, colação de grau, serviços de alto-falante, transporte coletivo, parque de diversões e sonorização ambiental.
As músicas serão executadas pelo período de ___________h: __________min, sendo o tempo total de realização de_________h:______min.
Declaro(amos) ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad, para fins de licenciamento do evento acima especificado, que suas características não se alterarão em relação ao que está sendo informado.
Por serem verdadeiras as informações prestadas, dato(amos) e firmo(amos) a presente declaração.
Em caso de mudança, o Ecad cobrará a diferença de preço, de acordo com os parâmetros de seu Regulamento de Arrecadação.
Com a devolução por qualquer meio deste formulário preenchido, o ùsuário está ciente e concorda com seus termos.
Tratamento de dados Pessoais
Declaro ter ciência que o Ecad realizará o tratamento das informações relativas a uma pessoa física identificada ou identificável ("Dados Pessoais") fornecidos por mim, em conformidade com a Lei n.º 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”) e com as
demais normas aplicáveis, sem prejuízo de, posteriormente, serem coletados Dados Pessoais adicionais, tudo conforme a Política de Privacidade disponível eletronicamente no site www.ecad.org.br.
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