Termo de Adesão – Academia
CNPJ: ______________________________________________
Razão Social:__________________________________________
Nome Fantasia:_________________________________________
Endereço:_____________________________________________
Bairro:___________________ Cidade:____________ UF:_______
Contatos
Representante legal:___________________
E-mail: ____________________________

Cargo: _______________
Telefone: _____________

Os usuários listados no anexo 1 (relação de filiais), através de seu representante legal (matriz) infraassinado, manifestam no presente termo, sua adesão ao convênio para utilização de obras musicais
na modalidade de sonorização ambiental, firmado entre a ACAD Brasil e o Ecad, no qual é
garantido ao Ecad o pagamento mensal da retribuição autoral, conforme estabelecido na cláusula
3ª do Convênio assinado em 01/09/2021 e, com fundamento na disposição legal prescrita pela Lei
9.610/98, em seus artigos 68 e 99.
A matriz ficará condicionada à solicitação de autorização prévia, arcando com o pagamento da
retribuição autoral, do mesmo modo que deverá manter atualizada listagem de inclusões e
exclusões de filiais na rede supra indicada, na forma discriminada no anexo 1.
Neste caso, o usuário acima tem ciência e compromete-se:
a)
Efetuar o recolhimento bancário a que lhe é pertinente, na data fixada pelo
convênio, bem como de eventuais cobranças e/ou imposições de multas e demais encargos
que possam ser exigidos.
b)
Retirar o referido boleto bancário através do site www.ecad.org.br, na seção
<Serviços ao usuário> e opção <2ª via do boleto> inserindo o número do CNPJ e senha
web.
Da Proteção de Dados Pessoais
O usuário e seu respectivo representante legal estão cientes que o Ecad realizará o tratamento das
informações relativas a uma pessoa física identificada ou identificável ("Dados Pessoais"),
fornecidos pelo usuário, em conformidade com as leis em vigor, em especial a Lei 13.709/2018
(“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”) e as demais normas aplicáveis, sem prejuízo de
posteriormente serem coletados Dados Pessoais adicionais, tudo conforme Política de Privacidade
disponível eletronicamente no site www.ecad.org.br. Em caso de qualquer dúvida com relação às
disposições sobre o Tratamento de Dados Pessoais, o usuário poderá entrar em contato com o Ecad
através do e-mail lgpd@ecad.org.br.
Do envio e recebimento de mensagens
Adotando ao presente termo, o usuário concorda que poderá receber mensagens com avisos do
Ecad no e-mail informado em seu cadastro. Lembramos que, a qualquer tempo, terá sempre a
opção de suspender o recebimento destas comunicações, com exceção de eventuais notificações
sobre pendências relacionadas aos direitos autorais de execução pública.
O representante legal infra-assinado, firma o presente termo, acompanhado de duas
testemunhas, ciente de que a falsidade na prestação das referidas informações implica nas
cominações da Lei Penal.
____ de __________de ______

__________________________________
Usuário declarante
Testemunhas:
a) _____________________

b) _____________________

Versão: 1.2021

Página 1 de 1

Arr-100

ANEXO 1

CPF/CNPJ

Razão Social

UF

Endereço

