Societatea de Gestiune Colectivă
a Drepturilor de Autor din
Domeniul Artelor Vizuale
Bucureşti, Str. Poet Panait Cerna nr. 1,
Bl M52 Sc 3 Et 7 Ap 85, Sect 3
www.visarta.ro, office@visarta.ro

Veţi scrie cuvântul da peste semnele ##
acolo unde vi se cere opţiunea
Nr……………………..

MANDAT DE GESTIUNE

Subsemnatul: ………………………………………………………………………………………….
Pseudonim……………………………………………………………………………………………..
Cod numeric personal : ……………………………….
Declar că sunt DEŢINĂTOR DE DREPTURI DE AUTOR în domeniul artelor vizuale în calitate de
## AUTOR
Gen de artă:

## pictură
## sculptură
## grafică

## Moştenitor al autorului……………………………....................

## arhitectură
## fotografie
## desene,planşe
## hărţi
Prin semnarea acestui MANDAT DE GESTIUNE acord mandat neexclusiv, în România şi oriunde în lume,
societăţii VISARTA să colecteze şi să-mi plătească drepturile patrimoniale de autor legale ce-mi revin pentru :
## reproducere
## retransmitere prin cablu
## dreptul de suită
## închiriere
## comunicare publică
## copia privată pe suport de hârtie
## împrumut
## radiodifuzare (televiziune)
## opera derivată
## import
## distribuire
## copia privată pe suport digital
Acord mandatul pentru creaţiile specificate în LISTA REPERTORIULUI anexată.
Domiciliul: Localitatea …………………………………………………………………………………
Cod poştal: ……………….Judeţul: ……………………………………………………………………
Strada……………........................................………nr…….bloc…….scara……..ap……..sector…….
Telefon: ……………………………………………, e-mail: …...........................................................
Născut(ă) în localitatea ………………………………………………………………………
În anul……….luna ……………………, ziua …………
Mă angajez ca:
1.să semnalez în scris lucrările realizate la comandă indicând clauzele contractuale ce pot greva asupra
drepturilor de folosinţă ce mi se cuvin
2. Să informez cel puţin semestrial sau la cererea afişată pe site-ul societăţii VISARTA asupra utilizărilor
importante (apariţii în cărţi, reviste, ziare, expoziţii, televiziuni, internet, film)
3.în cadrul relaţiilor profesionale să-mi informez partenerii despre obligaţiile statutare ce îmi revin prin
aderarea la VISARTA ;
4.să semnalez în scris orice modificare a datelor personale în termen de cel mult 10 zile de la apariţia acesteia;
5.să depun în format digital imagini ale operelor din creaţia proprie însoţite de descriere conform LISTEI
REPERTORIULUI
Declar că:
1.Am luat la cunoştinţă prevederile Statutului VISARTA afişat pe site www.visarta.ro;
Data completării: anul ………, luna ……………, ziua ……..
Se depune împreună cu acest document un numar de...............imagini în format digital pe suport electronic
## design
## scenografie
## artă decorativă

Semnătura…..................................................
VISARTA îşi asumă respectarea drepturilor statutare ce revin mandantului prin semnarea şi înregistrarea
prezentului document.
PREŞEDINTE, Irina Florescu

Administrator General Daniela Avramescu

