ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

Κύριοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, του νόμου 2121/93, περί προστασίας πνευματικών και συγγενικών
δικαιωμάτων, σας κάνω γνωστά τα εξής:
1) Στο κατάστημά μου, έχω επιλέξει να κάνω αποκλειστική χρήση μουσικού ρεπερτορίου της RadioSparx, το
οποίο δεν προστατεύεται από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ΕΥΕΔ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, GEA και έχω
στην διάθεση της υπηρεσίας σας:
Α) πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται πως είμαι συνδρομητής της RadioSparx.
Β) πλήρες αναλυτικό ιστορικό χρήσης του συγκεκριμένου ρεπερτορίου ανά ώρα και ημέρα και για κάθε
τραγούδι με εμφάνιση τίτλου, δημιουργού, καλλιτέχνη κλπ.
2) Στο κατάστημά μου έχω εγκαταστήσει συσκευή τηλεόρασης και η δημόσια προβολή - δημόσια εκτέλεση τυχόν
προστατευόμενων έργων, γίνεται στο πλαίσιο ενημέρωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου.
Συγκεκριμένα μέσω της τηλεοπτικής συσκευής προβάλλονται εικόνες δικής μας παραγωγής από προϊόντα που
διαθέτω στο κατάστημά μου με σκοπό την αύξηση της κατανάλωσης ή επίκαιρα θέματα, όπως ειδήσεις και
αθλητικά γεγονότα και σε καμία περίπτωση, οποιοδήποτε μουσικό έργο ή φωνογράφημα που προστατεύεται
από τους παραπάνω οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των ύμνων των οποιοδήποτε
διοργανώσεων ή ομάδων, καθώς είναι αδιάφορη και ενοχλητική οποιαδήποτε άλλη προβολή. Παράλληλα έχουμε
εγκαταστήσει εξάρτημα jack 3,5 mm για πλήρη απομόνωση του ήχου της τηλεόρασης. Οι παραπάνω ΟΣΔ
σύμφωνα με τον νόμο, προστατεύουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη τους, δηλαδή δικαιούχους μουσικών
ηχογραφημάτων και σε καμία περίπτωση δεν έχουν αρμοδιότητα προστασίας άλλων έργων (εικόνας, φωτογραφίας,
κειμένων, κλπ)

Ημερομηνία:
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Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

