
Elementos identificativos

Nome Completo*
(Pessoa Individual ou Coletiva)

NIF / NIPC *

Localidade*

E-mail * Telefone / Telemóvel *

* campos obrigatórios

Declaro que li o Manual do Código de Gravação do ISRC disponível na página www.audiogest.pt e estou de acordo 
com os seus termos de utilização.

Código Postal*

Morada (Rua, n.º e/ou andar)*

Responsável pelo Pedido 

Cargo / Função 

Deverá guardar este ficheiro no seu computador e enviar para: geral@afp.org.pt 

ISRC
Reservado aos Serviços da AFP

Pedido de Código

 ISRC
 International Standard Recording Code

1. A AUDIOGEST – Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos, (adiante AUDIOGEST) com o NIPC 

506304175 e sede na Avenida Sidónio Pais, 20, R/C Dt.º, 1050-215 Lisboa, disponibiliza o formulário de pedido de 

código ISRC a ser remetido para a AFP – Associação Fonográfica Portuguesa (adiante, AFP), a qual é a 

responsável pelo tratamento dos dados.

2. Os dados pessoais recolhidos serão utilizados unicamente para analisar e responder ao seu pedido de código 

ISRC, com fundamento na execução do contrato de prestação de serviços inerente, sendo conservados pelo 

tempo que seja necessário à execução do contrato, sem prejuízo de ser aplicável prazo superior em 

virtude da necessidade do cumprimento de obrigações legais.

3. Os dados pessoais “nome completo”, “NIF” e “morada completa”, “e-mail” e “telefone”, são de 

preenchimento obrigatório para que a AFP responda ao seu pedido de código ISRC, pelo que sem estes dados 

aquela não poderá dar seguimento ao mesmo.

4. Os dados em questão não serão utilizados para nenhuma outra finalidade sem o seu consentimento prévio.

5. A AFP poderá comunicar os dados pessoais ao(s) seu(s) prestador(es) de serviços para cumprimento da 

finalidade descrita e, ainda, às entidades de quem esta seja associada, nomeadamente a AUDIOGEST, visando a 

prossecução dos seus interesses legítimos visto que, esta última é a Entidade de Gestão Coletiva de Direitos dos 

Produtores Fonográficos.

6. Poderá exercer os seus direitos previstos na legislação (acesso, retificação, apagamento, limitação, 

oposição, portabilidade) através de contacto escrito para o seguinte e-mail: geral@audiogest.pt, sem prejuízo do 

direito a apresentar reclamação à autoridade de controlo competente (www.cnpd.pt).

7. Quando nos envia os seus dados pessoais, estes serão protegidos através de protocolos de segurança 

adequados às comunicações via internet e serão conservados num servidor seguro e de acesso condicionado.

8. Saiba mais sobre a forma como os seus dados serão tratados AQUI ou através do e-mail geral@audiogest.pt

http://www.audiogest.pt/politicas-de-privacidade
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