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Este Acordo foi feito em 8 de novembro de 2016 

Entre 

(1) Phonographic Performance Limited, uma empresa registrada na Inglaterra e no 
País de Gales sob o número 00288046, com sede em 1 Upper James Street, Londres 
W1F 9DE, e endereço de e-mail é laurence.oxenbury@ppluk.com  (PPL); e 

(2) Associação de Intérpretes e Músicos, uma empresa registrada no Brasil sob o 
número 43985563/0001-99, com sede na Rua Apeninos, 429- Conjunto 516, 
Aclimação, São Paulo, SP- CEP: 01533-000, Brasil e endereço de e-mail é 
marcela@assim.org.br  (ASSIM). 

(cada uma, uma Parte e, juntas, as Partes) 

Introdução 

(A) A ASSIM foi nomeada por certos titulares de direitos da ASSIM para administrar seus 
direitos e receber remuneração derivada da exploração de seus direitos no Reino 
Unido. 

(B) As Partes desejam cooperar a fim de aumentar a exploração dos Direitos e auxiliar na 
administração internacional eficaz dos Direitos. 

(C) No interesse de uma administração adequada dos Direitos, a PPL criou sistemas que 
permitem alocar e distribuir as receitas recebidas em relação à exploração dos 
Direitos no Reino Unido para artistas individuais, por referência ao uso real de 
Gravações de Som de suas apresentações qualificadas. 

(D) O objetivo deste Acordo é facilitar a cobrança pela PPL da Remuneração do Artista no 
Reino Unido e a distribuição do Dinheiro de Distribuição devido aos Titulares de 
direitos da ASSIM e ajudar a superar certas dificuldades que surgem para tais 
Titulares de direitos da ASSIM na exploração de seus direitos no Reino Unido. 

(E) Ao implementar este Acordo, é intenção da PPL dar aos Titulares de direitos da 
ASSIM um tratamento não inferior ao dos próprios Titulares de direitos da PPL cujos 
direitos são administrados diretamente em relação à administração e exploração de 
direitos, a cobrança de remuneração, distribuição de dinheiro e a resolução de 
disputas. 

Está acordado 

1 	Definições e interpretação 

Ato 

Disputa de Alocação 

significa Lei de Direitos Autorais, Desenhos e Patentes de 
1988 (conforme emenda); 

significa uma disputa com ou a respeito de um Titular de 
direitos da ASSIM relacionada à inclusão, exclusão ou 
categorização de um artista pela PPL na escalação para uma 
Gravação de Som ou Gravações de Som em particular ou em 
relação à qualificação de tal desempenho para Remuneração 
do Artista; 
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Titulares de direitos 
ASSIM 

Transmissão 

Legislação de Proteção 
Dados 

Custos de Distribuição 

significa, em relação ao Período da Receita relevante, os 
Titulares de direitos cujos Direitos no Brasil são administrados 
pela ASSIM, cujos Direitos no Reino Unido não são 
administrados diretamente pela PPL e que nomearam a ASSIM 
como seu agente exclusivo em relação à Gestão de Direitos 
Estrangeiros; 

significa uma transmissão conforme definido na Lei. A 
Transmissão e o uso do verbo Transmitir devem ser 
interpretados em conformidade; 

significa o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro inclusive 
no mesmo ano; 

significa uma organização de gestão coletiva, conforme 
definida na Diretiva de CRM; 

significa a data deste Acordo; 

significa a Diretiva da UE (2001/29/CE) sobre a harmonização 
de certos aspectos dos direitos autorais e direitos conexos na 
sociedade da informação; 

significa a Diretiva da UE (2014/26/UE) sobre gestão coletiva 
de direitos autorais e direitos conexos e licenciamento 
multiterritorial de direitos de obras musicais para utilização on-
line no mercado interno; 

de significa a Diretiva de Proteção de Dados e qualquer legislação 
nacional de implementação promulgada pelos Estados 
Membros da UE relevantes para implementar a Diretiva de 
Proteção de Dados (incluindo, sem limitação, a DPA no Reino 
Unido), visto que tal legislação é alterada de tempos em 
tempos e quaisquer leis feitas em qualquer outro país que não 
na UE que tenha regras equivalentes ou semelhantes (no todo 
ou em parte) conforme contidas na Diretiva de Proteção de 
Dados; 

significa a Lei de Proteção de Dados de 1998; 

significa a Diretiva de Proteção de Dados da UE (1995/46/UE); 

significa, em relação à PPL, um titular de direitos cujos direitos 
no Reino Unido são administrados diretamente pela PPL em 
vez de por meio de representação por outro CMO; 

significa, em relação à ASSIM, os custos razoáveis para a 
ASSIM de distribuição do Dinheiro de Distribuição recebido da 
PPL, tais custos devem ser expressos como uma porcentagem 
do total de Dinheiro de Distribuição recebido contra o qual é 
definido; 

Ano Civil 

CMO 

Data de Início 

Diretiva de direitos 
autorais 

Diretiva de CRM 

DPA 

Diretiva de Proteção de 
Dados 

Titular de direito Direto 
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Dinheiro de Distribuição significa a Remuneração do Artista recebida pela PPL menos 
os Custos Operacionais da PPL; 

Gestão de Direitos 	significa, em relação a um Titular de direito da ASSIM, seu 
Estrangeiros 
	

direito à remuneração equitativa e/ou outra remuneração em 
relação à exploração dos Direitos no Reino Unido e à cobrança, 
negociação, liquidação e compromisso dos pedidos de 
pagamento da PPL desse Titular de direito da ASSIM em 
relação à exploração dos Direitos no Reino Unido; 

Disputa de Mandato 	significa uma disputa onde a ASSIM e outro CMO ou pessoa 
afirmam representar o mesmo Titular de direito em relação aos 
Direitos no Reino Unido; 

Membro 	 significa um membro (conforme definido na Diretiva de CRM) da 
PPL ou ASSIM, conforme o contexto exigir; 

Custos operacionais 	significa, em relação à PPL, os custos razoáveis (quer 
relacionados com o licenciamento, recolha, atribuição e 
distribuição ou de outra forma) para a PPL de cumprir os termos 
da sua nomeação nos termos da cláusula 2.1, tais custos a 
serem expressos como uma percentagem do total da 
Remuneração do Artista recebida contra a qual é definida; 

Remuneração do Artista significa dinheiro coletado e/ou recebido pela PPL em relação a 
e/ou atribuível a (de acordo com as regras da PPL) um Titular 
de direitos da ASSIM decorrente dos Direitos e inclui, sem 
limitação, remuneração equitativa, qualquer remuneração de 
uma cópia privada ou fita em branco ou arranjo similar (caso 
seja aplicável no Reino Unido) e quaisquer outras quantias 
recebidas; 

Banco de dados PPL 
	

significa o "Banco de Dados do Repertório" da PPL, que contém 
todos os dados relativos às Gravações de Som enviadas à PPL 
por seus Membros, seus Titulares de direitos diretos e por 
outros CMOs; 

Período de Receita 	significa cada Ano Civil durante o Prazo em relação ao qual a 
PPL recebe Remuneração do Artista; 

Titular do direito 	significa um Titular de direitos (conforme definido na Diretiva de 
CRM) cujos direitos são administrados pela PPL ou ASSIM, 
conforme o contexto exigir; 

Direitos significa o direito de uma pessoa no Reino Unido, em relação a 
uma Gravação de Som da totalidade ou de qualquer parte 
substancial de seu desempenho de qualificação, de autorizar 
ou proibir e cobrar o pagamento, negociar, liquidar e 
comprometer qualquer direito ou reivindicação de qualquer 
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Gravação de Som 

Período 

Território 

natureza em relação a: 

(i) a reprodução em público de qualquer Gravação de Som; 

(ii) a comunicação ao público de qualquer Gravação de Som 
(que, para evitar dúvidas, abarca a inclusão em uma 
Transmissão ou outra transmissão por meio de fio ou sem fio, a 
inclusão em um serviço de internet e a inclusão em um serviço 
de telefonia móvel), exceto os direitos incluídos no direito de 
disponibilização especificado no Artigo 3.2 da Diretiva de 
Direitos Autorais; e 

(iii) o aluguel ou empréstimo de qualquer Gravação de Som; 

e, (na medida em que o direito seja inserido na lei inglesa no 
futuro durante o Período), o direito de cobrar o pagamento, 
negociar, liquidar e comprometer qualquer direito ou 
reivindicação de qualquer natureza de uma pessoa em relação 
à remuneração ou participação em qualquer cobrança de cópia 
privada ou taxa de fita em branco ou outro arranjo de natureza 
semelhante; 

significa: 

(i) uma gravação de sons, a partir da qual os sons podem ser 
reproduzidos; ou 

(ii) uma gravação da totalidade ou de parte de uma obra 
literária, dramática ou musical, a partir da qual podem ser 
produzidos sons que reproduzem a obra ou parte dela; 

independentemente do meio em que a gravação é feita ou do 
método pelo qual os sons são reproduzidos ou produzidos, 
qualquer referência a uma Gravação de Som deve incluir 
referências a qualquer parte dessa Gravação de Som; 

significa o período desde a Data de Início até a rescisão deste 
Acordo, seja de acordo com a cláusula 14 ou de outra forma; 

significa Brasil e/ou Reino Unido, conforme o contexto exigir; 

Reino Unido 	 significa o Reino Unido da Inglaterra, País de Gales, Escócia e 
Irlanda do Norte, a Ilha de Man e as Ilhas do Canal. 

1.2 Neste Acordo, exceto se o contexto exigir de outra forma: 

(a) 	uma referência a qualquer legislação inclui uma referência a essa legislação 
ocasionalmente alterada, prorrogada ou reeditada; 
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(b) referências ao singular incluem o plural (e vice-versa), palavras que importam 
qualquer gênero incluem todos os gêneros e palavras que importam pessoas incluem 
pessoas jurídicas e não incorporadas; 

(c) as referências a este Acordo incluirão os Anexos 1 e 2 e os Apêndices, que fazem 
parte deste Acordo e terão efeito como se estivessem totalmente definidos no corpo deste 
Acordo; 

(d) as informações resumidas no Anexo 3 são resumidas na data deste Acordo e são 
fornecidas pelas Partes para conveniência e facilidade de referência apenas, e as Partes 
têm o direito de consultar o texto completo da legislação pertinente e seus respectivos 
documentos constitucionais e mandatos, conforme cada um pode ser emendado, estendido 
ou re-promulgado de tempos em tempos; 

(e) as referências às cláusulas são referências às cláusulas deste Acordo, e as 
referências aos anexos são referências aos anexos deste Acordo, salvo indicação em 
contrário; 

(f) a cláusula e os títulos utilizados neste Acordo não afetarão a interpretação deste 
Acordo; e 

(g) salvo que o contexto exija de outra forma, qualquer frase inserida pelas palavras, 
incluindo, inclui, em particular, por exemplo, ou palavras semelhantes, deve ser interpretada 
como ilustrativa e não deve limitar a generalidade das palavras gerais relacionadas. 

2 	Escopo do Acordo e Autorizações 

2.1 	A ASSIM autoriza a PPL (e a PPL concorda) em uma base exclusiva durante o 
Período e no Reino Unido a coletar e distribuir a Remuneração do Artista decorrente dos 
Direitos conforme acumulado antes do Período ou vencido durante o Período para os 
Titulares de direitos da ASSIM (e, para evitar dúvidas, a autorização da PPL é estritamente 
limitada ao estabelecido nesta cláusula 2.1 Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

2.2 As autoridades e direitos concedidos na cláusula 2.1 devem, em relação a um Titular 
de direitos individual da ASSIM, somente ser efetivos até que o Titular de direitos da 
ASSIM deixe de ser um Titular de direitos da ASSIM e a ASSIM forneça à PPL um 
aviso prévio de acordo com a cláusula 4.1(a), em que as autoridades e direitos em 
relação a esse titular de direito da ASSIM cessarão na data dessa notificação. 

3 	Tratamento Igualitário 

3.1 Sujeito às disposições específicas contidas neste Acordo, PPL: 

(a) administrará os Direitos de acordo com suas regras de associação e como se cada 
Titular de direitos da ASSIM fosse de fato um Titular de direito direto; 

(b) deve exercer os princípios e procedimentos para coletar e/ou administrar a 
Remuneração do Artista e calcular e repartir as verbas de distribuição (incluindo o formato 
das declarações para os Titulares de direitos da ASSIM fornecidas com as verbas de 
distribuição) que são os mesmos aplicados aos Titulares de direitos diretos; 
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(c) deve assegurar que os seus Custos Operacionais em relação ao cumprimento das 
suas obrigações ao abrigo do presente Acordo não excedam os custos incorridos em 
relação à administração de direitos semelhantes ou distribuição de quantias semelhantes 
por si recolhidas para Titulares de direitos diretos no Reino Unido; 

(d) concede à ASSIM os mesmos direitos de auditoria, inspeção, contestação e/ou 
recurso em relação à alocação e/ou distribuição da Remuneração do Artista nos termos do 
presente Acordo que estão disponíveis para seus Titulares Diretos de acordo com suas 
próprias regras e regulamentos de tempos em tempos em força. 

4 	Procedimento para Troca de Informações 

Obrigações da ASSIM 

4.1 	Durante o Período, ASSIM: 

(a) deverá, pelo menos duas vezes por Ano Civil nas datas que as Partes 
razoavelmente concordarem, enviar à PPL uma lista eletrônica de todos os Titulares de 
direitos da ASSIM abrangidos por este Acordo, incluindo, em relação a cada Titular de 
direitos da ASSIM: ID de membro; Número de identificação do Artista; IPDN; Sobrenome; 
Nome de batismo; data de nascimento; tipo de Membro; e Pseudônimo; 

(b) deverá, mediante solicitação razoável, fornecer à PPL imediatamente uma cópia 
autenticada do mandato assinado por qualquer Titulares de direitos da ASSIM coberto por 
este Acordo; e 

(c) deverá, pelo menos uma vez por Ano Civil na data em que as Partes razoavelmente 
concordarem, fornecer à PPL uma lista eletrônica (no formato que possa ser acordado entre 
as Partes de tempos em tempos, de acordo com a cláusula 4.3) de todas as Gravações de 
Som na lista referida na cláusula 4.2 (a) que inclui a totalidade ou qualquer parte 
substancial de qualquer desempenho qualificado de Titulares de direitos da ASSIM e em 
relação ao qual esse Titulares de direitos da ASSIM têm direito à Remuneração do Artista, 
identificando, em relação a cada uma dessas Gravações de som, o titular de direito da 
ASSIM nessa Gravação de som. 

Obrigações da PPL 

4.2 Durante o Período, PPL: 

(a) deverá, pelo menos uma vez por Ano Civil na data em que as Partes 
razoavelmente concordarem, enviar à ASSIM por meio eletrônico, para um 
determinado Período da Receita, uma lista eletrônica (no formato que vier a ser 
acordado entre as Partes posteriormente de tempos em tempos, de acordo com 
a cláusula 4.3) de todas as Gravações de Som que foram relatadas à PPL como 
tendo sido exploradas naquele período de receita no Reino Unido e que a PPL 
combinou com as gravações de som no banco de dados PPL; 

(b) deverá, após o recebimento das informações referidas na cláusula 4.1(c), e 
sujeito à cláusula 4.2(c), adicionar os Titulares de direitos da ASSIM conforme 
foram identificados pela ASSIM para as escalações de artistas das gravações 
de som relevantes, e recalcular a Remuneração do Artista devida aos artistas 
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nomeada por esses Titulares de direitos da ASSIM como seu agente exclusivo em relação 
de Gestão de Direitos Estrangeiros, ou se a ASSIM receber informações novas ou 
atualizadas a respeito das escalações de artistas em Gravações Sonoras). Nesse caso, a 
PPL deve envidar esforços razoáveis para incluir esses Titulares de direitos ASSIM em seu 
processo de distribuição para o Período da receita relevante. 

Informações Adicionais 

4.6 	As Partes podem ainda acordar quaisquer outros procedimentos para trocar 
informações necessárias para identificar os Titulares de direitos da ASSIM em relação aos 
quais a Remuneração de Artista foi ou será coletada. 

4.7 	Todas as informações e documentos trocados entre as Partes no âmbito deste 
Acordo serão no idioma inglês. 

5 	Transferência de Dinheiro de Distribuição 

5.1 	Em relação a cada Período de receita, a PPL deve pagar pelo menos tão 
frequentemente quanto paga aos Titulares de direitos diretos, e no prazo de 30 dias da 
distribuição de dinheiro aos seus Titulares de direitos diretos em relação a esse período de 
receita (e, em qualquer caso, não mais de nove (9) meses após o final desse Período da 
Receita, a menos que razões objetivas relacionadas com relatórios de usuários, 
identificação de direitos, titulares de direitos ou correspondência de informações sobre 
Gravações Sonoras impeçam a PPL de cumprir este prazo), a Distribuição de Dinheiro para 
ASSIM (para distribuição posterior pela ASSIM para o Titulares de direitos ASSIM) em libras 
esterlinas (como um valor fixo para todos os Titulares de direitos ASSIM relevantes em 
conjunto) e líquido de tal imposto retido na fonte, uma vez que a PPL é obrigada a reter por 
lei. 

5.2 	A PPL deve enviar com qualquer pagamento feito de acordo com esta cláusula 5: 

(a) 	uma declaração eletrônica dando detalhes de: 

(i) o valor da Remuneração do Artista pago em relação a cada Membro (discriminado 
por categoria de direitos geridos e por tipo de utilização); 

(ii) qualquer Remuneração do Artista alocada que esteja pendente para esse ou 
qualquer outro Período da Receita; e 

(iii) qualquer imposto retido na fonte deduzido e o Período da receita aos quais esse 
pagamento se refere; 

(b) 	certificados fiscais e outras evidências de que o imposto foi contabilizado para a 
autoridade competente; e 

(c) 	uma declaração por escrito de seus Custos Operacionais deduzidos da 
Remuneração bruta do Artista cobrada por ela antes da remissão (como Distribuição de 
verba) à ASSIM. 

6 	Distribuição de Dinheiro aos Membros 

6.1 A ASSIM deverá envidar esforços razoáveis para pagar todas as verbas de 
distribuição recebidas, menos seus custos de distribuição relevantes, para os seus 
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nessas Gravações de Som de acordo com as regras e/ou política de distribuição 
da PPL, e efetuar o pagamento à ASSIM de acordo com a cláusula 5; 

(c) 	pode, antes de adicionar o Titular de direitos da ASSIM à formação de 
Gravações de Som relevantes, solicitar da ASSIM evidências para substanciar a 
validade das reivindicações do titular de direitos da ASSIM. Se essas provas 
não forem apresentadas, a PPL não terá a obrigação de alterar a formação de 
artistas das Gravações de Som relevantes. Se as provas forem apresentadas, 
mas forem contestadas, as Partes procurarão resolver a questão de acordo com 
a cláusula 8 ou a cláusula 17 (conforme apropriado); 

(d) deverá, pelo menos uma vez por Ano Civil, enviar à ASSIM por meio eletrônico, 
para um determinado Período da Receita: 

(i) informações sobre licenças concedidas ou recusadas durante esse 
Período da Receita em relação aos Direitos; e 

(ii) quaisquer resoluções adotadas pela assembleia geral de membros da 
PPL (conforme definido na Diretiva CRM) durante esse Período da 
Receita, na medida em que sejam relevantes para a ASSIM; e 

(e) deverá, dentro de 7 dias da solicitação razoável da ASSIM, fornecer à ASSIM 
(conforme aplicável) detalhes de: seus períodos de receita; prazos pelos quais 
as reclamações devem ser feitas; e/ou datas em que enviará as listas do 
repertório ativo. 

Obrigações Mútuas 

4.3 Durante o Prazo, o mais tardar em 30 de janeiro de cada Ano Civil, cada Parte 
enviará à outra Parte por meio eletrônico os campos de dados necessários para a 
apresentação das listas eletrônicas referidas nas (conforme aplicável) cláusulas 4.1(c) 
e 4.2(a) e os prazos pelos quais as listas serão fornecidas nesse Ano Civil. As Partes 
devem discutir quaisquer alterações em tais requisitos e/ou prazos que possam ser 
solicitados por uma ou ambas as Partes e devem concordar com quaisquer alterações 
razoáveis em tempo suficiente para garantir que as Partes tenham tempo adequado 
para processar essas informações e enviar todos os dados necessários para o 
propósito de seus respectivos processos de distribuição para o Período da Receita 
relevante. 

	

4.4 	Durante o Prazo, cada Parte deverá, no prazo de 7 dias a partir da solicitação 
razoável da outra Parte, fornecer à outra Parte (conforme aplicável) cópias de seus 
documentos constitucionais e/ou contas do ano anterior (uma vez publicados) e/ou detalhes 
de: seus esquemas de distribuição; tempo e frequência das distribuições; quaisquer 
requisitos e procedimentos específicos adicionais para o intercâmbio de dados e 
remuneração para os fins deste Acordo; e/ou alterações na legislação aplicável (se houver). 

	

4.5 	Não obstante a cláusula 4.1, a ASSIM pode, a qualquer momento durante cada Ano 
Civil durante o Período, enviar uma reclamação de Remuneração de Artista em nome de 
um ou mais Titulares de direitos da ASSIM (por exemplo, se ASSIM foi recentemente 
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titulares de direitos da ASSIM que tenham direito ao mesmo na próxima data de 
distribuição para seus membros (que, em qualquer caso, não será mais de seis (6) 
meses após a data de recebimento dessas verbas de distribuição da PPL, salvo que 
razões objetivas relacionadas ao relato de usuários, identificação de direitos, titulares 
de direitos ou correspondência de informações em Gravações Sonoras impeçam a 
ASSIM de cumprir este prazo) e, sujeito a o recebimento das informações da PPL, 
fornecer juntamente com cada pagamento: 

(a) uma declaração para cada Titular de direitos da ASSIM individual que deve 
identificar a fonte de tal dinheiro como sendo PPL e o Período de Receita ao qual o dinheiro 
se refere; e 

(b) todos os certificados fiscais fornecidos pela PPL, conforme exigido por lei no 
Território. 

7 	Tributo 

Se aplicável, cada Parte deve se esforçar para implementar os procedimentos necessários 
para evitar ou limitar a possível tributação em seu Território de Dinheiro de Distribuição 
devido à ASSIM de acordo com as disposições dos tratados fiscais relevantes entre os 
respectivos países, de modo que o Dinheiro de Distribuição possa ser pago em uma base 
bruta sempre que possível e cada Parte deve se esforçar para ajudar a outra a obter 
quaisquer isenções da tributação que estejam disponíveis no Território da outra. 

8 	Disputas de Alocação e Disputas de Mandato 

8.1 	Cada Parte notificará com prontidão razoável a outra Parte de: 

(a) qualquer Disputa de Alocação que surgir; e 

(b) qualquer Disputa de Mandato que surgir. 

8.2 	A PPL deve envidar todos os esforços razoáveis para resolver qualquer Disputa de 
Alocação que surja no Reino Unido e, ao fazê-lo, deverá aplicar os seus procedimentos 
padrões de litígios. A ASSIM deve passar toda a correspondência e documentação de apoio 
relevante para a Disputa de Alocação que esteja em sua posse para a PPL. 

8.3 Quando uma Disputa de Mandato surgir, as Partes devem trocar informações em 
relação à Disputa de Mandato e devem usar seus esforços razoáveis para ajudar uns 
aos outros na resolução da Disputa de Mandato. Em particular, a PPL deve envidar 
todos os esforços razoáveis para obter documentação de apoio (como mandatos) das 
partes na Disputa de Mandato e para determinar qual pessoa tem o direito de 
representar o Titular em relação aos Direitos no Reino Unido. 

9 	Pagamentos Retroativos 

9.1 	Qualquer reclamação feita pela ASSIM para incluir um Titular de direitos da ASSIM 
na formação em relação a uma Gravação Sonora deve, se aceita pela PPL, ser tratada 
como uma reclamação a todas as Remunerações do Artista relevantes em relação a essa 
Gravação Sonora para todos os Períodos da Receita Futuros e todos os Períodos da 
Receita ou Anos Civis anteriores à reivindicação (seja ou não antes da Data de Início) em 
relação aos quais (no momento da reivindicação da ASSIM) os titulares de direitos diretos 
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podem, de acordo com as leis aplicáveis no Reino Unido ou como uma questão de prática , 
reivindicar ou receber Remuneração do Artista. A PPL deverá pagar todas as 
Remunerações do Artista menos seus Custos Operacionais à ASSIM na próxima data de 
pagamento disponível após o cálculo de tal Remuneração do Artista, de acordo com os 
termos da cláusula 5.1. 

9.2 	Nada nesta cláusula 9 impedirá a PPL de fazer um ajuste retrospectivo na conta de 
um dos seus Titulares de direitos diretos como resultado da resolução de qualquer Disputa 
de Alocação, desde que esse ajuste seja feito de acordo com suas políticas e regras usuais. 

10 Custos Operacionais e Custos de Distribuição 

10.1 A PPL pode deduzir seus Custos Operacionais da Remuneração bruta do Artista 
cobrada por ela antes de remetê-la (como Dinheiro de Distribuição) à ASSIM. 

10.2 A ASSIM pode deduzir seus Custos para Dinheiro de Distribuição recebidas por ela 
da PPL antes de distribuí-las aos Titulares de direitos da ASSIM com direito a ela, mas 
apenas na medida em que as próprias regras e procedimentos internos da ASSIM permitem 
essa dedução e apenas na medida em que é autorizada sob o mandato que foi conferido 
por seus titulares de direitos ASSIM relevantes. 

10.3 Além da cláusula 5.2(c), a PPL deve, mediante solicitação, fornecer à ASSIM uma 
declaração por escrito de seus Custos Operacionais e a ASSIM, mediante solicitação, 
fornecer à PPL uma declaração por escrito de seus Custos de Distribuição. 

10.4 As Partes reconhecem que seus respectivos Custos Operacionais e Custos de 
Distribuição podem variar de tempos em tempos e, portanto, além da cláusula 10.3, cada 
uma concorda em informar a outra assim que possível de qualquer alteração nos Custos 
Operacionais e/ou Custos de Distribuição daqueles estabelecidos na última declaração que 
forneceram, conforme referido na cláusula 10.3. 

11 	Garantias e indenizações 

11.1 	Sem prejuízo da cláusula 13.2 (i), a ASSIM por meio deste garante, declara e se 
compromete que: 

(a) foi concedido o direito de representar os Titulares de direitos da ASSIM em relação 
aos direitos no Reino Unido; 

(b) todos os consentimentos necessários foram solicitados de modo a permitir 
administrar e explorar livremente os Direitos no Reino Unido; 

(c) notificará imediatamente a PPL sobre qualquer alteração na autorização que possui 
em relação aos Direitos; 

(d) para cada artista considerado titular de direitos da ASSIM, possui um mandato 
assinado por esse artista sob o qual a ASSIM é nomeada como agente exclusivo ou 
fiduciário em relação aos direitos desse artista em relação ao Reino Unido para os Períodos 
da receita relevantes, e que deverá fornecer à PPL, mediante solicitação razoável, cópias 
da documentação de apoio (incluindo cópias de mandatos devidamente executados) para 
fundamentar tais reivindicações; e 

(e) ela possui processos razoavelmente robustos para exigir que os Titulares de direitos 
da ASSIM forneçam evidências de que executaram em gravações de som antes que a 
ASSIM envie reivindicações à PPL com relação ao desempenho relevante. 
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11.2 Sem prejuízo da cláusula 13.2 (i), cada Parte garante, declara e se compromete que 
é legalmente capaz e autorizada a celebrar este Contrato e a cumprir com suas obrigações 
aqui estabelecidas. 

11.3 Sem prejuízo da cláusula 13.2 (i), cada uma das Partes concorda em indenizar e 
isentar a outra em relação a quaisquer reivindicações, danos, indenizações, despesas ou 
outras perdas (incluindo custas judiciais) diretamente incorridas pela outra como resultado 
de qualquer violação de suas garantias ou obrigações sob este Contrato, desde que: 

(a) nenhuma das Partes deverá assumir qualquer responsabilidade para com a outra 
por quaisquer perdas indiretas ou emergentes (incluindo, mas não se limitando a perda de 
lucros, perda de receita, perda de negócios e perda de oportunidade); 

(b) a Parte que busca fazer cumprir esta indenização cumpriu com todas as suas 
obrigações materiais sob este Contrato; 

(c) a Parte que busca fazer cumprir esta indenização notificou prontamente a outra, por 
escrito, da disputa assim que ela surgiu; 

(d) qualquer reivindicação ou sentença foi determinada por um tribunal de justiça 
apropriado para ser válida; 

(e) tal indenização não excederá o valor pago pela PPL nos termos da cláusula 5 em 
relação ao Período da Receita em que a indenização é reivindicada; 

(f) a Parte que busca fazer cumprir esta indenização dá à outra a oportunidade de 
defender tal reclamação às suas próprias custas e custas e controlar a disputa, acordo ou 
outra disposição de tal reclamação. A Parte a quem esta indenização é solicitada será 
considerada como tendo recusado a oportunidade de defender tal reclamação, salvo que 
notifique a outra parte em contrário no prazo de 5 dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

(g) a Parte que busca executar esta indenização coopera totalmente em relação a 
qualquer defesa, acordo ou outra disposição da reclamação pela outra Parte e terá o direito 
de participar e ser representada por seus próprios consultores jurídicos às suas próprias 
custas e despesas. 

11.4 A ASSIM garante, declara e se compromete a usar todos os esforços razoáveis (na 
medida em que seja possível fazê-lo sem violar a legislação aplicável de concorrência e/ou 
antissuborno) para garantir que as alterações necessárias sejam acordadas pelos CMOs no 
Brasil a fim de permitir a Remuneração do Artista em benefício de titulares de direitos não 
representados pela PPL deve ser contabilizada e paga à PPL. 

12 Confidencialidade 

12.1 Cada Parte deverá sempre manter as informações estritamente confidenciais 
adquiridas da outra Parte nos termos deste Contrato, exceto quando: 

(a) 
	

uma Parte tem o direito ou obrigação de divulgar informações por força da lei ou 
quando solicitado por uma agência reguladora com a autoridade apropriada, ou para seus 
consultores profissionais quando razoavelmente necessário; 
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(b) as informações são ou se tornam publicamente disponíveis sem violação deste 
Acordo; 

(c) as informações podem ser mostradas por referência a um documento escrito que 
era do conhecimento da Parte relevante no momento de seu recebimento da outra Parte; ou 

(d) as informações são recebidas de terceiros que não adquiriram ou divulgaram tais 
informações por meio de um ato ilícito ou tortuoso. 

13 Proteção de Dados 

13.1 Para os fins desta cláusula 13, Dados Pessoais, Controlador de Dados e 
Processador de Dados terão o significado atribuído a esses termos na Diretiva de 
Proteção de Dados. 

Dados Pessoais 

13.2 Cada Parte deve: 

(a) assegurar que, ao cumprir suas obrigações nos termos deste Contrato, cumpra as 
disposições e obrigações que são impostas pela Legislação de Proteção de Dados aplicável 
em seu Território; 

(b) estabelecer e manter todas as medidas técnicas e organizacionais adequadas para 
proteger contra processamento não autorizado ou ilegal de Dados Pessoais e contra perda 
acidental, alteração, divulgação não autorizada, acesso ou destruição de, ou dano a, Dados 
Pessoais (um Evento de Proteção de Dados). Tais medidas devem garantir um nível de 
segurança adequado ao risco representado pelo processamento, aos danos que possam 
resultar de um Evento de Proteção de Dados e à natureza dos Dados Pessoais, tendo em 
conta o estado de desenvolvimento tecnológico e o custo de implementação das medidas; 

(c) ser responsável por obter quaisquer consentimentos necessários para a coleta e uso 
de quaisquer Dados Pessoais que transferir para a outra Parte; 

(d) processar os Dados Pessoais apenas na medida e da maneira necessária para o 
cumprimento de suas obrigações, ou conforme expressamente permitido, nos termos deste 
Contrato e de acordo com as instruções da outra Parte de tempos em tempos e não deve 
processar os Dados Pessoais para qualquer outra finalidade; 

(e) atender prontamente a qualquer solicitação da outra Parte exigindo que ela altere, 
transfira ou exclua os Dados Pessoais; 

(f) fornecer à outra Parte total cooperação e assistência em relação a qualquer 
solicitação feita por um indivíduo para ter acesso aos seus Dados Pessoais; 

(g) notificar a outra Parte imediatamente se tomar conhecimento de qualquer 
processamento não autorizado ou ilegal, perda, dano ou destruição dos Dados Pessoais; 

(h) garantir que o acesso aos Dados Pessoais seja limitado aos funcionários que 
precisam de acesso aos Dados Pessoais para cumprir suas obrigações nos termos deste 
Contrato e tomará as medidas cabíveis para garantir a confiabilidade dos funcionários; e 

(i) não obstante a cláusula 11.3, indenizar e manter indenizado e defender às suas 
próprias custas a outra Parte contra todos os custos, reivindicações, danos ou despesas 
incorridos pela outra Parte ou pelos quais a outra Parte possa ser responsabilizada devido a 
qualquer falha da primeira Parte ou de sua funcionários ou agentes para cumprir qualquer 
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uma de suas obrigações nos termos das cláusulas 13.2, 13.3 e 13.4 (salvo na medida em 
que tais responsabilidades resultem diretamente de instruções da outra Parte ou da 
violação da outra Parte de qualquer de suas obrigações nos termos das cláusulas 13.2, 
13.3 e 13.4). 

13.3 Em relação às transferências de dados pessoais de PPL para ASSIM: 

(a) as partes reconhecem que, para os fins do DPA, PPL é o Controlador de Dados e 
ASSIM é o Processador de Dados de quaisquer Dados Pessoais; 

(b) A ASSIM não pode autorizar terceiros ou subcontratados a processar os Dados 
Pessoais; e 

(c) A ASSIM deve, na data em que executa este Contrato, executar com a PPL o último 
modelo de contrato da UE para a exportação de Dados Pessoais para um processador de 
dados fora do EEA, conforme estabelecido no Anexo 1. 

13.4 Em relação às transferências de dados pessoais de ASSIM para PPL: 

(a) as partes reconhecem que, para os fins do DPA, ASSIM é o Controlador de Dados e 
PPL é o Processador de Dados de quaisquer Dados Pessoais; 

(b) A PPL pode processar os Dados Pessoais para fins de marketing e para realizar 
análises para fins comerciais internos; 

(c) A PPL pode autorizar um terceiro a processar os Dados Pessoais (incluindo, sem 
limitação para fins de marketing), desde que o contrato desse terceiro: 

(i) está em termos que são substancialmente iguais aos estabelecidos nas 
cláusulas 13.2, 13.3 e 13.4; e 

(ii) termina automaticamente na rescisão deste Contrato por qualquer motivo. 

Dados Não Pessoais 

13.5 Quando uma Parte fornece dados ou outras informações (parte fornecedora) para 
a outra Parte (parte receptora) nos termos deste Contrato, na medida em que a parte 
fornecedora possui e/ou controla quaisquer direitos (incluindo, mas não se limitando a 
direitos autorais, propriedade e banco de dados direitos), título ou interesse nos dados ou 
informações, o fornecedor deverá reter todos e quaisquer direitos, títulos e interesses 
nesses dados ou informações. A parte receptora reconhece que não adquire nenhum 
direito, título ou interesse em tais dados ou informações além de uma licença não exclusiva 
para usá-los apenas para os fins deste Acordo. 

13.6 Sujeito às cláusulas 13.2, 13.3 e 13.4, cada Parte deve: 

(a) cumprir as instruções razoáveis da parte fornecedora em relação aos dados ou 
informações. A parte receptora também pode divulgar tais dados e informações conforme 
exigido por ordem do tribunal ou órgão regulador com autoridade apropriada; e 

(b) usar os dados ou informações apenas para os fins deste Acordo. 

14 Rescisão 

14.1 Cada Parte pode, a qualquer momento durante a Vigência deste Contrato, rescindi-lo 
imediatamente por meio de notificação por escrito à outra Parte no caso de: - 
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(a) 	a outra Parte é incapaz de pagar suas dívidas; 

(b) 	houver qualquer violação material remediável deste Contrato, notificação por escrito 
da qual foi entregue à outra Parte, quando: - 

(i) no caso de uma violação razoavelmente capaz de ser sanada dentro de vinte 
e um (21) dias a partir da data de tal notificação, a Parte infratora não conseguiu remediar a 
violação dentro de vinte e um (21) dias a partir da data da notificação; ou 

(ii) no caso de uma violação razoavelmente capaz de ser sanada, mas não 
dentro de vinte e um (21 dias) a partir da data de tal notificação, a Parte infratora não 
conseguiu remediar a violação no prazo de (21) dias a partir da data da notificação; 

(c) 	houver qualquer violação material irremediável deste Acordo; 

(d) 	a outra Parte cessa o comércio; 

(e) 	se houver um evento de força maior com duração de vinte e oito (28) dias ou mais, 
desde que a notificação seja dada à outra Parte durante a continuação do evento pela parte 
que deseja rescindir. Um evento de força maior significa qualquer evento razoavelmente 
fora do controle de qualquer uma das Partes que cause uma interrupção, ou impeça 
materialmente ou interfira materialmente com o exercício por qualquer das Partes deste 
Acordo ou o desempenho por qualquer das Partes de suas obrigações aqui estabelecidas. 

(f) 	ela dá à outra Parte um aviso prévio por escrito com seis meses de antecedência, e 
esse período de notificação expirou. 

14.2 Este Contrato será rescindido imediata e automaticamente no caso de: 

(a) qualquer das partes é dissolvida; 

(b) uma petição é apresentada, ou uma resolução é feita para a dissolução da outra 
Parte (exceto para fins de fusão ou reconstrução), a outra Parte entra em liquidação 
voluntária, ou um aviso é dado, ou qualquer coisa análoga ocorre em qualquer jurisdição; 
ou 

(c) um liquidante, gerente, liquidante administrativo ou administrador da outra Parte é 
nomeado para a totalidade ou parte do empreendimento ou ativos dessa Parte, ou a outra 
Parte decide fazer qualquer composição ou acordo com todos ou qualquer classe de seus 
credores, ou notificação de qualquer evento é dado. 

14.3 As seguintes partes deste Acordo sobreviverão à rescisão: 

(a) as obrigações de cada Parte de pagar as outras Verbas de Distribuição de acordo 
com a cláusula 5, na medida em que as quantias tenham sido coletadas antes da rescisão 
deste Acordo; 

(b) as obrigações de cada Parte de distribuir as Verbas de Distribuição recebidas da 
outra, de acordo com as disposições deste Acordo; 

(c) as obrigações de cada Parte nos termos das cláusulas 4 e 5, na medida necessária 
para permitir que a distribuição das Verbas de Distribuição seja efetuada com precisão; 

(d) cláusula 8, em relação a disputas surgidas em relação às Verbas de Distribuição ou 
Remuneração do Artista relacionadas a períodos anteriores à rescisão; e 
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(e) 	cláusulas 12 (confidencialidade), 13 (proteção de dados), 16.4 (notificações), 16.5 
(direitos de terceiros), 16.6 (sem renúncia), 16.8 (rescisão) e 17 (lei e jurisdição) e qualquer 
outra disposição necessária para a interpretação ou aplicação deste Acordo. 

15 Conformidade com Requisitos Relevantes 

15.1 A ASSIM deve providenciar para que as pessoas associadas a ela ou outras 
pessoas que estejam realizando serviços em conexão com este Acordo: 

(a) cumpram todas as leis, estatutos e regulamentos aplicáveisrelacionados ao 
antissuborno e anticorrupção (Requisitos Relevantes), incluindo a Lei de Suborno de 
2010; 

(b) não se envolvam em qualquer atividade, prática ou conduta que possa constituir um 
crime nos termos das seções 1, 2 ou 6 da Lei de Suborno de 2010 se tal atividade, prática 
ou conduta tiver sido realizada no Reino Unido; 

(c) cumpram com o Código de Ética Empresarial da PPL (que incorpora as suas 
Políticas de Divulgação Antissuborno, Conflito de Interesses e Interesse Público) (anexado 
a este acordo no Anexo 2, uma vez que a PPL pode atualizá-lo de tempos em tempos 
(Políticas Relevantes) 

(d) não façam, ou deixem de fazer, qualquer ato que faça com que ou leve a PPL a 
violar qualquer um dos Requisitos Relevantes ou Políticas Relevantes; 

(e) comuniquem imediatamente à PPL qualquer pedido ou demanda por qualquer 
vantagem financeira indevida ou outra vantagem de qualquer tipo recebida pela ASSIM em 
conexão com a execução deste Acordo; 

(f) tenham e mantenham em vigor ao longo da vigência deste Acordo suas próprias 
políticas e procedimentos, incluindo procedimentos adequados sob a Lei de Suborno de 
2010, para garantir a conformidade com os Requisitos Relevantes, as Políticas Relevantes 
e a cláusula 15.1(b), e irá aplicá-los onde apropriado; 

(g) se solicitado, forneçam à PPL qualquer assistência razoável, ao custo razoável da 
PPL, para permitir que a PPL execute qualquer atividade exigida por qualquer governo ou 
agência relevante em qualquer jurisdição relevante para fins de conformidade com qualquer 
um dos Requisitos Relevantes ou Políticas Relevantes; 

(h) dentro de 3 meses a partir da data deste Acordo, e anualmente a partir daí, 
certifiquem a PPL por escrito e assinado por um oficial da ASSIM em conformidade com 
esta cláusula 15 por ASSIM e todas as pessoas associadas a ela ou outras pessoas que 
estão realizando serviços em conexão com este Acordo. A ASSIM deve fornecer as 
evidências de conformidade conforme a PPL possa razoavelmente solicitar. 

15.2 A ASSIM indenizará a PPL por quaisquer perdas, responsabilidades, danos, custos 
(incluindo honorários advocatícios) e despesas incorridas por, ou concedidas contra, PPL 
como resultado de qualquer violação desta cláusula 15 pela ASSIM ou qualquer violação 
das disposições equivalentes a esta cláusula 15 em qualquer Subcontrato por qualquer 
Subcontratado. 

15.3 Auditoria adicional e manutenção de registros 

(a) 	A ASSIM deve manter em seu local normal de negócios registros detalhados, 
precisos e atualizados e livros de conta mostrando todos os pagamentos feitos pela ASSIM 
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em conjunto com este Acordo e as medidas tomadas pela ASSIM para cumprir com os 
Requisitos Relevantes, as Políticas Relevantes e cláusula 15.1(b), em cada caso durante os 
seis (6) anos anteriores. A ASSIM deve garantir que tais registros e livros de contas sejam 
suficientes para permitir que a PPL verifique o cumprimento da ASSIM com suas 
obrigações nos termos desta cláusula 15. 

(b) A ASSIM deve permitir que a PPL e seus representantes terceiros, com notificação 
razoável durante o horário comercial normal, acessem e tirem cópias dos registros da 
ASSIM e de qualquer outra informação mantida nas instalações da ASSIM e se reúnam 
com a equipe da ASSIM para auditar o cumprimento da ASSIM com suas obrigações nos 
termos desta cláusula 15. Esses direitos de auditoria continuarão por três (3) anos após o 
término deste Acordo. A ASSIM fornecerá toda a assistência necessária para a realização 
de tais auditorias durante a vigência deste Acordo e por um período de três (3) anos após a 
rescisão deste Acordo. 

(c) O acesso à auditoria por qualquer representante terceiro da PPL estará sujeito ao 
acordo de tal representante com obrigações de confidencialidade equivalentes àquelas na 
cláusula 12 em relação às informações obtidas, desde que todas as informações obtidas 
possam ser divulgadas à PPL, sempre. 

15.4 A ASSIM garante e representa que: 

(a) 	nem a ASSIM nem qualquer um de seus diretores, funcionários ou outras pessoas 
associadas a ela: 

(i) foram condenados por qualquer crime envolvendo suborno ou corrupção, 
fraude ou desonestidade; 

(ii) tanto quanto é do seu conhecimento, foram ou são sujeito de qualquer 
investigação, inquérito ou processo de execução por qualquer órgão governamental, 
administrativo ou regulador em relação a qualquer ofensa ou alegada ofensa nos termos 
dos Requisitos Relevantes; ou 

(iii) foram ou são listados por qualquer agência governamental como excluídos, 
suspensos, propostos para suspensão ou exclusão, ou de outra forma inelegíveis para 
participação em programas de compras governamentais ou outros contratos 
governamentais; 

(b) 	nenhum dos dirigentes ou funcionários da ASSIM ou qualquer pessoa associada a 
ela ou qualquer outra pessoa que esteja prestando serviços em conexão com este contrato 
é um funcionário público estrangeiro; e 

(c) 	nenhum funcionário público estrangeiro possui interesse direto ou indireto na ASSIM 
ou qualquer pessoa associada a ela ou qualquer outra pessoa por quem a ASSIM seja 
responsável nos termos da cláusula 15.4(c) e nenhum funcionário público tem qualquer 
interesse legal ou benéfico em quaisquer pagamentos feitos pela PPL nos termos este 
acordo. 

15.5 A ASSIM notificará prontamente a PPL se, a qualquer momento durante a vigência 
deste Acordo, suas circunstâncias, conhecimento ou consciência mudarem de modo que 
ela não seja capaz de repetir as garantias estabelecidas na cláusula 15.4 no momento 
relevante. 

15.6 A violação desta cláusula 15 será considerada uma violação material irremediável. 
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15.7 Se a PPL rescindir este Acordo por violação desta cláusula 15, a ASSIM não terá 
direito a reclamar qualquer compensação ou qualquer outra remuneração, 
independentemente de quaisquer atividades ou acordos com terceiros adicionais 
celebrados antes da rescisão. 

15.8 Independentemente de qualquer outra disposição neste acordo, a PPL não será 
obrigada a fazer, ou omitir a fazer, qualquer ato que, em sua opinião razoável, a colocaria 
em violação de qualquer um dos Requisitos Relevantes. 

15.9 Nenhum Subcontrato deve ser celebrado sem a aprovação prévia por escrito da PPL 
nos termos da cláusula 16.2. 

15.10 Qualquer Subcontrato deve ser registrado por escrito e deve: 

(a) 	impor e garantir ao Subcontratado obrigações, responsabilidades, compromissos, 
garantias, reconhecimentos e concessões de direitos equivalentes aos impostos e 
garantidos da ASSIM nesta cláusula 15 (exceto para esta cláusula 15.10) (Termos e 
Condições Relevantes) em cada caso para o benefício da PPL, as disposições a serem 
diretamente executáveis pela PPL de acordo com a Lei de Contrato (Direitos de Terceiros) 
de 1999 (Lei de 1999); 

(b) 	incluir um compromisso do Subcontratado em favor da PPL (diretamente executável 
pela PPL ao abrigo da Lei de 1999) de não celebrar qualquer outro Subcontrato com 
terceiros; 

(c) 	incluem disposições, diretamente executáveispela PPL nos termos da Lei de 1999, 
concedendo à PPL e seus representantes: 

(i) o mesmo acesso direto às instalações, registros, informações e equipe da 
Subcontratada que a PPL tem às instalações, registros, informações e equipe da ASSIM; e 

(ii) os mesmos direitos de auditoria em relação à conformidade do 
Subcontratado com os Termos e Condições Relevantes que a PPL tem em relação ao 
cumprimento da ASSIM com esta cláusula 15; 

(d) 	incluem disposições que permitem a rescisão do Subcontrato pela ASSIM de acordo 
com a cláusula 15.11(d) e uma disposição para rescisão automática do Subcontrato no 
caso de, e ao mesmo tempo, a rescisão deste Acordo. 

15.11 Após qualquer Subcontrato ter sido celebrado, a ASSIM deverá: 

(a) no prazo de 30 dias após a sua celebração, fornecer à PPL uma cópia do 
Subcontrato; 

(b) será responsável pela observância e execução pelo Subcontratado dos Termos e 
Condições Relevantes, e será diretamente responsável perante a PPL por qualquer 
violação por parte do Subcontratado de qualquer um dos Termos e Condições Relevantes; 

(c) notificar a PPL no caso de violação; e 

(d) se o Subcontratado não cumprir ou cumprir qualquer um dos Termos e Condições 
Relevantes, e se solicitado pela PPL, notificar imediatamente o Subcontratado, 
especificando a violação reclamada. 

15.12 Para os fins desta cláusula 15: 

Tradução no. 6984 	 Livro no. 67 
	

olhas no. 191 
Solicite documento assinado digitalmente (com token): www.celeratrad.com.b 	.juramentadas.com.br 
Request digitally certified document (with token) from: www.cele 	 or www.juramentadas.com.br  



Fuad Sobhi Azzam 
Tradutor Público e Intérprete Comercial 
Idioma Inglês - Matrícula JUCESP n° 933 
Brazilian Portuguese Certified Translator 

Av. Morumbi, 8.411 - cj.13 
CEP 04703-004 - São Paulo/SP 
Telefone: +55 11 5093-5050 
Cel/WA: +55 11 9 4710-5590 

contato@celeratrad.com.br  

(a) 	o significado de procedimentos adequados, funcionário público estrangeiro e se uma 
pessoa está associada a outra pessoa deve ser determinado de acordo com a seção 7(2) 
da Lei de Suborno de 2010 (e qualquer orientação emitida de acordo com a seção 9 dessa 
Lei), seções 6(5) e 6(6) dessa Lei, e seção 8 dessa Lei, respectivamente e, para os fins 
desta cláusula 15, uma pessoa associada à ASSIM inclui qualquer Subcontratado; 

(b) 	Subcontratar significa: 

(i) qualquer subcontrato; e 

(ii) qualquer acordo ou compromisso de celebrar um subcontrato, relativo aos serviços a 
serem prestados ao abrigo do presente Acordo (na sua totalidade ou em qualquer parte 
deles), seja formal ou informal e seja ou não por escrito. 

(c) 	Subcontratado significa qualquer parte do Subcontrato relevante que concordou em 
fornecer quaisquer serviços à ASSIM. 

16 Geral 

16.1 Todos os direitos que são propriedade ou controlados por qualquer uma das Partes 
e que não foram especificamente concedidos à outra Parte nos termos deste instrumento 
são expressamente reservados. 

16.2 Nem este Acordo nem qualquer dos direitos e obrigações nele previstos podem ser 
atribuídos, sublicenciados, subcontratados ou de outra forma transferidos a terceiros por 
qualquer uma das Partes, a menos que a Parte pretenda atribuir, sublicenciar ou transferir 
qualquer de seus direitos e/ou obrigações sob este Acordo: 

(a) obtém o consentimento prévio por escrito da outra Parte, que a outra Parte pode dar 
ou negar a seu critério absoluto; e 

(b) garante que qualquer terceiro está vinculado e cumpre integralmente os termos e 
condições contidos neste Acordo, 

e, em qualquer caso, a Parte que deseja atribuir, sublicenciar, subcontratar ou transferir de 
outra forma permanecerá totalmente responsável por quaisquer violações dos termos e 
condições contidos neste Acordo por terceiro. 

16.3 Nenhuma variação ou alteração de qualquer uma das disposições deste Acordo será 
eficaz a menos que seja por escrito, se refira especificamente a este Acordo e seja 
devidamente executada por ou em nome de cada uma das Partes. O termo deste Acordo 
incluirá quaisquer especificações de anexo e suplementos ou futuras alterações escritas 
feitas de acordo com esta cláusula. 

16.4 Qualquer notificação ou outra comunicação (notificação) exigida ou permitida de 
acordo com este Acordo deve ser por escrito e assinada por ou em nome da Parte que a 
deu, e deve ser enviada por correio pré-pago de primeira classe ou por e-mail ou pessoal 
de entrega endereçada e enviada ao destinatário no endereço ou endereço de e-mail da 
Parte relevante indicada acima e marcada para a atenção do Diretor Internacional (com 
uma cópia de cortesia para o Diretor de Assuntos Jurídicos e Comerciais e Secretário da 
Empresa) no caso de PPL e à atenção do Gerente Geral (com uma cópia de cortesia para o 
Secretário da Empresa), no caso da ASSIM, ou para uma Parte em outro endereço ou 
endereço de e-mail que o destinatário possa designar de acordo com esta cláusula, e deve 
ser considerada entregue no dia da entrega pessoal ou, se entregue por correio, no prazo 
de setenta e duas (72) horas a partir do envio ou, se entregue por e-mail, no momento da 
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transmissão. O não envio de uma cópia de cortesia de uma notificação não constituirá uma 
violação dos termos deste Acordo ou afetará a validade da notificação original em questão. 

16.5 Uma pessoa que não seja parte deste Contrato não tem direitos conforme a Lei de 
Contratos (Direitos de Terceiros) de 1999 (ou qualquer legislação com efeito similar no 
Brasil) para fazer valer qualquer termo deste Contrato. 

16.6 Nenhum atraso ou omissão no exercício de qualquer direito ou remédio estabelecido 
no presente deverá constituir uma renúncia ao mesmo ou de qualquer outro direito ou 
remédio e nenhum exercício único ou parcial do mesmo impedirá qualquer outro exercício 
do mesmo ou o exercício de qualquer outro direito ou remédio. Nenhuma renúncia será 
vinculativa ou efetiva para qualquer finalidade, a menos que seja expressa por escrito e 
assinada pela Parte que a dá, e essa renúncia terá efeito apenas no caso específico e para 
os fins dados. 

16.7 Este Contrato incorpora todo o entendimento e todos os termos acordados entre as 
Partes, e substitui qualquer contrato ou entendimento anterior (seja ele oral ou escrito) entre 
as Partes, em relação ao objeto deste Contrato. Cada Parte reconhece que, ao celebrar 
este Contrato, essa Parte não está se apoiando em qualquer garantia, representação ou 
outra afirmação, exceto da forma expressamente estabelecida ou referida neste Contrato, 
desde que nada no presente limite ou exclua qualquer responsabilidade por fraude. 

16.8 Caso qualquer disposição deste Contrato se tornar ou for declarada ilegal, inválida 
ou inaplicável (no todo ou em parte), esse termo ou disposição será considerado excluído 
deste Contrato e a legalidade, validade e aplicabilidade do restante deste Contrato não será 
afetada. 

17 Procedimento de Resolução de Disputas e Legislação Aplicável 

17.1 	Este Contrato e qualquer disputa que surja dele 	será regido pelas leis da Inglaterra e 
do País de Gales. 

17.2 Quando surgir uma disputa que esteja ao abrigo ou em conexão com este Contrato, 
as Partes trocarão informações relacionadas à disputa e envidarão seus esforços razoáveis 
para resolver essa disputa por meio de negociação. Caso não seja possível resolver a 
disputa, as Partes devem seguir o procedimento das cláusulas 17.3 a 17.5 abaixo. 

17.3 Se uma disputa não for resolvida por meio de negociação de acordo com a cláusula 
17.2, qualquer uma das Partes poderá propor à outra, apresentando uma notificação por 
escrito para que a questão seja submetida à mediação e, se essa proposta for aceita, o 
mediador será nomeado pelo Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) [Centro para 
Resolução Eficaz de Disputas] (se não for nomeado por acordo entre as Partes dentro de 
14 dias do recebimento da notificação). 

17.4 Se a disputa não for resolvida por mediação até 60 dias após a nomeação de um 
mediador (ou se as partes não concordarem em encaminhar a disputa para a mediação 
prevista nesta cláusula), então a disputa poderá ser resolvida por litígio de acordo com a 
cláusula 17.5 abaixo. 

17.5 Sujeito à cláusula 17.2, cada parte se submete irrevogavelmente, para todos os fins 
em conexão com este Contrato, à jurisdição exclusiva dos tribunais ingleses. Cada Parte 
renuncia a qualquer objeção aos tribunais ingleses, seja com base no local ou no fato de 
que o fórum não é apropriado. Para evitar dúvidas, esta cláusula não prejudica o direito de 
cada Parte de cumprir uma sentença proferida nos tribunais ingleses em outra jurisdição. 
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Assinado pelas partes ou seus representantes devidamente autorizados na data deste 
Contrato. 

Anexo 1 - Termos do Contrato do Modelo da UE para Exportar Dados Pessoais 

Cláusulas Contratuais Padrão (processadores) 

Para os fins do Artigo 26(2) da Diretriz 95/46/EC quanto à transferência de dados pessoais 
a processadores estabelecidos em países terceiros que não garantem um nível apropriado 
de proteção de dados. 

Nome da organização exportadora de dados: Phonographic Performance Limited 

Endereço: 1 Upper James Street, Londres, W1F 9DE, Reino Unido 

tel.: +44 (0) 20 7534 1000 fax: +44 (0) 20 7534 1111 e-mail: laurence.oxenbury@ppluk.com  

Outras informações necessárias para identificar a organização: empresa registrada na 
Inglaterra e no País de Gales sob número 00288046 

(o exportador de dados) 

e 

Nome da organização importadora de dados: Associação de Intérpretes e Músicos 

Endereço: Rua Apeninos, 429- Conjunto 516, Aclimação, São Paulo, SP, CEP 01533-000, 
Brasil 

tel: +55 (11) 3331.7175 / (11) 3331.3543 email: marcela@assim.org.br  

Outras informações necessárias para identificar a organização: empresa registrada no 
Brasil sob número 43985563/0001-99 

(o importador de dados) 

CONCORDARAM com as seguintes Cláusulas Contratuais (as Cláusulas) para apresentar 
salvaguardas apropriadas com relação à proteção dos direitos fundamentais e de 
privacidade e as liberdades dos indivíduos quanto à transferência de dados pessoais 
especificados no Anexo 1 pelo exportador de dados ao importador de dados. 

Cláusula 1 

Definições 

Para os fins das Cláusulas: 

(a) "dados 	pessoais", 	"categorias 	especiais 	de 	dados", 
"processo/processamento", "controlador", "processador", "titular dos dados" e 
"autoridade de supervisão" terão o mesmo significado da Diretiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de outubro de 1995 a respeito da proteção de 
indivíduos com relação ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados 
(a Diretiva); 

(b) "o exportador de dados" é o controlador que transfere os dados pessoais; 
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(c) "o importador de dados" é o processador que concorda em receber do exportador 
de dados os dados pessoais pretendidos para serem processados em seu nome após a 
transferência de acordo com suas instruções e termos das Cláusulas e que não estejam 
sujeitos ao sistema de um país terceiro garantindo a proteção apropriada dentro do 
significado do Artigo 25(1) da Diretriz 95/46/EC; 

(d) "o subprocessador" é qualquer processador contratado pelo importador de dados 
ou por qualquer outro subprocessador do importador de dados que concorda em receber do 
importador de dados ou de qualquer outro subprocessador do importador de dados, os 
dados pessoais destinados exclusivamente a atividades de processamento a serem 
realizadas em nome do exportador de dados após a transferência de acordo com suas 
instruções, os termos das Cláusulas e os termos do subcontrato por escrito; 

(e) "a lei de proteção de dados aplicável" é a legislação que protege os direitos e 
liberdades fundamentais dos indivíduos e, em particular, seu direito à privacidade no que 
diz respeito ao processamento de dados pessoais aplicável a um controlador de dados no 
Estado Membro no qual o exportador de dados está estabelecido; 

"medidas de segurança técnica e organizacional" são medidas destinadas a 
proteger os dados pessoais contra destruição acidental ou ilegal ou perda acidental, 
alteração, divulgação ou acesso não autorizado, especialmente quando o processamento 
envolver a transmissão de dados por meio de uma rede, e contra todas as outras formas 
ilegais de processamento. 

Cláusula 2 

Detalhes da transferência 

Os detalhes da transferência e, em particular, as categorias especiais de dados pessoais, 
quando aplicáveis, estão especificados no Anexo 1, que formam uma parte integral das 
Cláusulas. 

Cláusula 3 

Cláusula de beneficiário terceiro 

	

3.1 	O titular dos dados pode impor ao exportador de dados a Cláusula 3, Cláusula 4(b) a 
Cláusula 4(i), Cláusula 5(a) a Cláusula 5(e), e Cláusula 5(g) a Cláusula 5(j), Cláusula 6.1 e 
6.2, Cláusula 7, Cláusula 8.2 e Cláusulas 9 a 12, como terceiro beneficiário. 

	

3.2 	O titular dos dados pode impor ao importador de dados a Cláusula 3.2, Cláusula 5(a) 
a Cláusula 5(e) e Cláusula 5(g), Cláusula 6, Cláusula 7, Cláusula 8.2 e as Cláusulas 9 a 12, 
nos casos em que o exportador de dados tiver desaparecido de fato ou tenha deixado de 
existir em lei, a menos que uma entidade sucessora tenha assumido todas as obrigações 
legais do exportador de dados por contrato ou por pleno direito, e como resultado disso, 
assume os direitos e as obrigações do exportador de dados, caso em que o titular dos 
dados pode fazer valer seus direitos e obrigações contra tal entidade. 

	

3.3 	O titular dos dados pode impor ao subprocessador esta Cláusula, Cláusula 5(a) a 
Cláusula 5(e) e Cláusula 5(g), Cláusula 6, Cláusula 7, Cláusula 8.2 e as Cláusulas 9 a 12, 
nos casos em que tanto o exportador quanto o importador de dados tiverem desaparecido 
de fato ou tenham deixado de existir em lei, a menos que uma entidade sucessora tenha 
assumido todas as obrigações legais do exportador de dados por contrato ou por pleno 
direito, e como resultado disso, assume os direitos e as obrigações do exportador de dados, 
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caso em que o titular dos dados pode fazer valer seus direitos e obrigações contra tal 
entidade. A responsabilidade desse terceiro do subprocessador será limitada a suas 
próprias operações de processamento previstas nas Cláusulas. 

3.4 	As partes não se opõem a que um titular dos dados seja representado por uma 
associação ou outro órgão se o titular dos dados assim o desejar expressamente e se isso 
for permitido pela legislação nacional. 

Cláusula 4 

Obrigações do exportador de dados 

O exportador dos dados concorda e garante que: 

(a) o processamento, incluindo a própria transferência dos dados pessoais foi e 
continuará a ser realizado de acordo com as disposições relevantes da lei de proteção de 
dados aplicável (e, quando aplicável, foi notificado às autoridades competentes do Estado 
Membro onde o exportador de dados está estabelecido) e não viola as disposições 
relevantes daquele Estado; 

(b) instruiu e durante toda a duração dos serviços de processamento de dados pessoais 
instruirá o importador de dados a processar os dados pessoais transferidos somente em 
nome do exportador de dados e de acordo com a lei e as Cláusulas de proteção de dados 
aplicáveis; 

(c) o importador de dados fornecerá garantias suficientes em relação às medidas de 
segurança técnica e organizacional especificadas no Anexo 2 deste contrato; 

(d) após a avaliação das exigências da lei de proteção de dados aplicável, as medidas 
de segurança são apropriadas para proteger os dados pessoais contra destruição acidental 
ou ilegal ou perda acidental, alteração, divulgação ou acesso não autorizado, especialmente 
quando o processamento envolve a transmissão de dados por meio de uma rede, e contra 
todas as outras formas ilegais de processamento, e que essas medidas garantem um nível 
de segurança adequado aos riscos apresentados pelo processamento e à natureza dos 
dados a serem protegidos, considerando-se a tecnologia de ponta e o custo de sua 
implementação; 

(e) ele garantirá o cumprimento das medidas de segurança; 

(f) caso a transferência envolva categorias especiais de dados, o titular dos dados foi 
ou será informado antes, ou assim que for possível após a transferência, de que seus 
dados poderiam ser transmitidos a um país terceiro que não oferece proteção adequada na 
acepção da Diretiva 95/46/CE; 

(g) encaminhar qualquer notificação recebida do importador de dados ou de qualquer 
subprocessador nos termos da Cláusula 5(b) e da Cláusula 8.3 para a autoridade de 
supervisão de proteção de dados se o exportador de dados decidir continuar a transferência 
ou levantar a suspensão; 

(h) disponibilizar aos titulares dos dados, mediante solicitação, uma via das Cláusulas, 
exceto o Anexo 2, e uma descrição resumida das medidas de segurança, bem como uma 
via de qualquer contrato de serviços de subprocessamento que precise ser feito como 
previsto nas Cláusulas, a menos que as Cláusulas ou o contrato contenham informações 
comerciais, caso em que poderá excluir essas informações comerciais; 
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(i) no caso de subprocessamento, a atividade de processamento é realizada de acordo 
com a Cláusula 11 por um subprocessador que fornece, no mínimo, o mesmo nível de 
proteção para os dados pessoais e os direitos dos titulares dos dados que o importador de 
dados nos termos das Cláusulas; e 

(j) irá cumprir as Cláusulas 4(a) a 4(i). 

Cláusula 5 

Obrigações do importador dos dados 

O importador dos dados concorda e garante: 

(a) 	processar os dados pessoais somente em nome do exportador de dados e em 
conformidade com suas instruções e Cláusulas; se não puder oferecer tal conformidade por 
qualquer motivo, concorda em informar imediatamente o exportador de dados sobre sua 
incapacidade para cumprir essa medida, caso em que o exportador de dados terá o direito 
de suspender a transferência de dados e/ou rescindir o contrato; 

(b) 	que o importador não tem motivos para acreditar que a legislação a ele aplicável o 
impede de cumprir as instruções recebidas do exportador de dados e suas obrigações de 
acordo com os termos do contrato e que, caso haja uma alteração nesta legislação que 
provavelmente tenha um efeito adverso significativo nas garantias e obrigações previstas 
nas Cláusulas, ele notificará imediatamente a alteração ao exportador de dados assim que 
tiver conhecimento desse fato, caso em que o exportador de dados terá o direito de 
suspender a transferência de dados e/ou rescindir o contrato; 

(c) 	que o importador implementou as medidas de segurança técnicas e organizacionais 
especificadas no Anexo 2 antes de processar os dados pessoais transferidos; 

(d) que o importador notificará imediatamente o exportador de dados a respeito de: 

(i) qualquer solicitação legalmente vinculativa quanto à divulgação de dados pessoais 
por uma autoridade de aplicação da lei, a menos que de outra forma proibido, tal como uma 
proibição sob o direito penal para preservar a confidencialidade de uma investigação de 
aplicação da lei; 

(ii) qualquer acesso acidental ou não autorizado; e 

(iii) qualquer solicitação recebida diretamente dos titulares dos dados sem que tenham 
respondido a essa solicitação, a menos que, de outra forma, tenha sido autorizado a fazer 
isso; 

(e) 	tratar de maneira imediata e apropriada todas as perguntas do exportador de dados 
relacionadas ao seu processamento de dados pessoais sujeitos à transferência e seguir o 
conselho da autoridade supervisora com relação ao processamento dos dados transferidos; 

(f) 	a pedido do exportador de dados, submeter suas instalações de processamento de 
dados a auditoria das atividades de processamento cobertas pelas Cláusulas, que serão 
realizadas pelo exportador de dados ou por um órgão de inspeção composto por membros 
independentes e na posse das qualificações profissionais exigidas vinculadas a um dever 
de confidencialidade, selecionado pelo exportador de dados, quando aplicável, de acordo 
com a autoridade de supervisão; 

(g) 	disponibilizar ao titular dos dados, mediante solicitação, uma via das Cláusulas, ou 
qualquer contrato existente para o subprocessamento, a menos que as Cláusulas ou 
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contrato contenham informações comerciais, nesse caso, essas informações comerciais 
poderão ser excluídas, com exceção do Apêndice 2, que será substituído por uma 
descrição resumida das medidas de segurança nos casos em que o titular dos dados não 
puder obter uma via do exportador de dados; 

(h) que, em caso de subprocessamento, o importador já informou previamente o 
exportador de dados e obteve seu consentimento prévio por escrito; 

(i) que os serviços de processamento do subprocessador serão realizados de acordo 
com a Cláusula 11; 

(j) enviar imediatamente uma via de qualquer acordo com o subprocessador que o 
importador dos dados concluir conforme as Cláusulas ao exportador de dados. 

Cláusula 6 

Responsabilidade 

	

6.1 	As partes concordam que qualquer titular de dados, que tenha sofrido danos 
resultantes de qualquer violação das obrigações referidas na Cláusula 3 ou na Cláusula 11 
por qualquer parte ou subprocessador, tem o direito de receber uma indenização do 
exportador de dados pelos danos sofridos. 

	

6.2 	Se um titular de dados não puder apresentar um pedido de indenização de acordo 
com o parágrafo 1 contra o exportador de dados, decorrente de uma violação pelo 
importador de dados ou seu subprocessador de qualquer uma de suas obrigações 
mencionadas na Cláusula 3 ou na Cláusula 11, porque o exportador de dados desapareceu 
de fato ou deixou de existir na lei ou se tornou insolvente, o importador de dados concorda 
que o titular dos dados pode iniciar uma ação contra o importador de dados como se este 
fosse o exportador de dados, a menos que qualquer entidade sucessora tenha assumido 
todas as obrigações legais do exportador de dados por contrato ou de pleno direito, caso 
em que o titular dos dados pode fazer valer seus direitos contra tal entidade. 

O importador de dados não pode se apoiar na violação de suas obrigações por um 
subprocessador para evitar suas próprias responsabilidades. 

	

6.3 	Se um titular de dados não puder apresentar uma reclamação contra o exportador 
ou importador de dados referido nos parágrafos 1 e 2, decorrente de uma violação pelo 
subprocessador de qualquer uma de suas obrigações referidas na Cláusula 3 ou na 
Cláusula 11, porque tanto o exportador quanto o importador de dados desapareceram de 
fato ou deixaram de existir em lei ou se tornaram insolventes, o subprocessador concorda 
que o titular dos dados pode iniciar uma ação contra o subprocessador de dados no que diz 
respeito a suas próprias operações de processamento previstas nas Cláusulas como se 
este fosse o exportador ou o importador de dados, a menos que uma entidade sucessora 
tenha assumido todas as obrigações legais do exportador ou importador de dados por 
contrato ou de pleno direito, caso em que o titular dos dados pode fazer valer seus direitos 
contra tal entidade. A responsabilidade do subprocessador será limitada a suas próprias 
operações de processamento previstas nas Cláusulas. 

Cláusula 7 

Mediação e jurisdição 
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7.1 O importador de dados concorda que se o titular dos dados invocar contra ele direitos 
de terceiros beneficiários e/ou reclamar indenização por danos previstos nas 
Cláusulas, o importador de dados aceitará a decisão do titular dos dados: 

(a) encaminhar a disputa para mediação, por uma pessoa independente ou, quando 
aplicável, pela autoridade de supervisão; 

(b) encaminhar a disputa para os tribunais no Estado Membro onde o exportador de 
dados está estabelecido. 

7.2 As partes concordam que a escolha feita pelo titular dos dados não prejudicará seus 
direitos materiais ou processuais de buscar remédios de acordo com outras 
disposições da lei nacional ou internacional. 

Cláusula 8 

Cooperação com autoridades de supervisão 

	

8.1 	O exportador de dados concorda em depositar uma via deste contrato com a 
autoridade de supervisão se isso for solicitado ou se esse depósito for exigido de acordo 
com a lei de proteção de dados aplicável. 

	

8.2 	As partes concordam que a autoridade de supervisão tem o direito de conduzir uma 
auditoria do importador dos dados e de qualquer subprocessador, com o mesmo escopo e 
sujeita às mesmas condições que se aplicariam à auditoria do exportador de dados 
conforme a lei de proteção de dados aplicável. 

	

8.3 	O importador de dados deve informar imediatamente o exportador dos dados sobre 
a existência de uma legislação aplicável a ele ou a qualquer subprocessador impedindo a 
condução de uma auditoria do importador dos dados ou qualquer subprocessador, 
conforme o parágrafo 2. Nesse caso, o exportador dos dados terá direito de tomar as 
medidas previstas na Cláusula 5(b). 

Cláusula 9 

Legislação Aplicável 

As Cláusulas serão regidas pela lei do Estado Membro onde está estabelecido o exportador 
dos dados, ou seja, a lei da Inglaterra e do País de Gales. 

Cláusula 10 

Variação do contrato 

As partes concordam em não alterar ou modificar os termos das Cláusulas. Isso não 
impede as partes de adicionar cláusulas sobre questões relacionadas aos negócios quando 
necessário, desde que não contrariem as Cláusulas. 

Cláusula 11 

Subprocessamento 

11.1 O importador de dados não deve terceirizar nenhuma de suas operações de 
processamento realizadas em nome do exportador de dados previstas nas Cláusulas sem o 
consentimento prévio por escrito do exportador de dados. Quando o importador de dados 
terceiriza suas obrigações previstas nas Cláusulas, com o consentimento do exportador de 
dados, ele só o fará por meio de um acordo por escrito com o subprocessador que impõe 
ao subprocessador as mesmas obrigações impostas ao importador de dados previstas nas 
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Cláusulas. Se o subprocessador não cumprir suas obrigações de proteção de dados 
previstas no acordo escrito, o importador de dados continuará sendo totalmente 
responsável perante o exportador de dados pelo cumprimento das obrigações do 
subprocessador previstas nesse acordo. 

11.2 O contrato prévio por escrito entre o importador de dados e o subprocessador 
também deve prever uma cláusula de terceiro beneficiário, conforme estabelecido na 
Cláusula 3, para casos em que o titular dos dados não puder apresentar o pedido de 
indenização referido no parágrafo 1 da Cláusula 6 contra o exportador ou o importador de 
dados por estes terem desaparecido de fato ou terem deixado de existir em lei ou se 
tornado insolventes e nenhuma entidade sucessora tiver assumido todas as obrigações 
legais do exportador ou importador de dados por contrato ou de pleno direito. A 
responsabilidade desse terceiro do subprocessador será limitada a suas próprias operações 
de processamento previstas nas Cláusulas. 

11.3 As disposições relacionadas aos aspectos de proteção de dados para o 
subprocessamento do contrato mencionado no parágrafo 1 serão regidas pela lei do Estado 
Membro onde o exportador de dados está estabelecido, ou seja, a lei da Inglaterra e do 
País de Gales. 

11.4 O exportador de dados deverá manter uma lista dos acordos de subprocessamento 
concluídos em conformidade com as Cláusulas e notificados pelo importador de dados em 
conformidade com a Cláusula 5(j), que deverá ser atualizada pelo menos uma vez por ano. 
A lista deverá estar disponível à autoridade de supervisão de proteção de dados do 
exportador de dados. 

Cláusula 12 

Obrigação após o término dos serviços de processamento de dados pessoais 

12.1 As partes concordam que ao término da prestação de serviços de processamento de 
dados, o importador de dados e o subprocessador, à escolha do exportador de dados, 
devolverão todos os dados pessoais transferidos e suas cópias ao exportador de dados ou 
destruirão todos os dados pessoais e certificarão ao exportador de dados que isso foi feito, 
a menos que a legislação imposta ao importador de dados o impeça de retornar ou destruir 
todos ou parte dos dados pessoais transferidos. Nesse caso, o importador de dados 
garante que ele irá assegurar a confidencialidade dos dados pessoais transferidos e não 
mais processará ativamente os dados pessoais transferidos. 

12.2 O importador de dados e o subprocessador garantem que mediante solicitação do 
exportador de dados e/ou da autoridade de supervisão, ele fará com que suas instalações 
de processamento de dados passem por uma auditoria das medidas mencionadas no 
parágrafo 1. 

Em nome do exportador dos dados: 

Nome (completo por escrito): Peter John Leathem 

Cargo: CEO 

Endereço: Phonographic Performance Limited, 1 Upper James Street, Londres W1 F 9DE, 
Reino Unido 

Outras informações necessárias para que o contrato seja vinculativo (se houver): N/A 
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Assinatura: [assinatura] 

Phonographic Performance Ltd 
1 Upper James Street 
Londres 
W1F 9DE 

(carimbo da organização) 

Em nome do importador dos dados: 

Nome (completo por escrito): Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza 

Cargo: Diretora de Distribuição 

Endereço: Rua Apeninos, 429 - sala 516 - Aclimação, São Paulo, SP-CEP: 01533-000, 
Brasil 

Outras informações necessárias para que o contrato seja vinculativo (se houver): N/A 

Assinatura: [assinatura] 

(carimbo da organização) 
43.985.563/0001-99 

ASSIM - Associação de Intérpretes e Músicos 
Rua Apeninos, 429 - 5° Andar - Cj. 516 

Aclimação - CEP: 01533-000 
SÃO PAULO - SP. 

Apêndice 1 

às Cláusulas Contratuais Padrão 

Este Anexo é parte das Cláusulas e deve ser preenchido e assinado pelas partes 

Os Estados Membros podem preencher ou especificar, de acordo com seus procedimentos 
nacionais, quaisquer informações adicionais necessárias que devam ser apresentadas 
neste Anexo 

Exportador de dados 

O exportador de dados é (especifique brevemente as atividades relevantes para a 
transferência): 

A PPL é a organização de gestão coletiva com sede no Reino Unido responsável por 
coletar e distribuir aos proprietários dos direitos autorais de gravações sonoras e a artistas 
as receitas devidas do licenciamento da transmissão, de apresentações em público e 
alguns outros usos de suas músicas gravadas no Reino Unido. 

Importador de dados 

O importador de dados é (especifique brevemente as atividades relevantes para a 
transferência): 

A ASSIM é uma organização de gestão coletiva com sede no Brasil responsável por coletar 
e distribuir aos proprietários dos direitos autorais de gravações sonoras e a artistas as 
receitas devidas do licenciamento da transmissão, de apresentações em público e alguns 

Tradução no. 6984 	 Livro no. 67 
	

olhas no. 201 
Solicite documento assinado digitalmente (com token): www. celerat a 	 juramentadas.com.br  

Request digitally certified document (with token) from: www. 	atr 	o 	.juramentadas.com.br 



Fuad Sobhi Azzam 
Tradutor Público e Intérprete Comercial 
Idioma Inglês - Matrícula JUCESP no 933 
Brazilian Portuguese Certified Translator 

Av. Morumbi, 8.411 - cj.13 
CEP 04703-004 - São Paulo/SP 
Telefone: +55 11 5093-5050 
Cel/WA: +55 11 9 4710-5590 

contato@celeratrad.com.br  

outros usos de suas músicas gravadas no Brasil. A ASSIM também atua em nome de uma 
série de seus artistas e membros de gravadoras para recolher receitas de outras 
organizações de gestão coletiva responsáveis por coletar e distribuir receitas decorrentes 
da exploração semelhante de músicas gravadas desses titulares de direitos em outros 
países. 

Titulares de dados 

Os dados pessoais transferidos dizem respeito às seguintes categorias de titulares de 
dados (especifique): 

Artistas cujas performances musicais são incorporadas em músicas gravadas 

Categorias de dados 

Os dados pessoais transferidos dizem respeito às seguintes categorias de dados 
(especifique): 

Título (nome da gravação e nome da banda/artista) das gravações sonoras que contêm as 
performances dos artistas, ISRC (números de identificação internacional exclusivos usados 
no setor de gravações sonoras para garantir a identificação das gravações e dos artistas). 

Categorias especiais de dados (se aplicável) 

Os dados pessoais transferidos dizem respeito às seguintes categorias especiais de dados 
(especifique): 

Nenhuma 

Operações de processamento 

Os dados pessoais transferidos estarão sujeitos às seguintes atividades básicas de 
processamento (especifique): 

A PPL deve enviar os dados do "Artista Principal Reproduzido" para cada ano civil 
para a ASSIM em um arquivo CSV. 

A ASSIM deve importar os dados em seu sistema de distribuição. 

A ASSIM deve associar esses dados aos dados do artista em seu banco de dados. 

A ASSIM deve enviar seus dados de "Reivindicações" à PPL em um arquivo CSV ou 
MS Excel. 

A PPL deve importar os dados de "Reivindicações" da ASSIM em seu sistema de 
distribuição. 

— A PPL deve processar as alocações de receita para os artistas representados pela 
ASSIM. 

A PPL deve enviar à ASSIM detalhes das alocações distribuíveis feitas a cada artista 
representado pela ASSIM. 

EXPORTADOR DE DADOS 	 IMPORTADOR DE DADOS 

Nome: Cristiane Marcela Camargo e Godoy de 
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Nome: Peter John Leathem 
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Apêndice 2 

às Cláusulas Contratuais Padrão 

Este Anexo é parte das Cláusulas e deve ser preenchido e assinado pelas partes 

Descrição das medidas de segurança técnicas e organizacionais implementadas pelo 
importador de dados de acordo com as Cláusulas 4(d) e 5(c) (ou documento/legislação em 
anexo): 

Os dados recebidos serão tratados apenas por funcionários em tempo integral e por 
subcontratados apenas com o consentimento expresso da PPL. Os dados serão 
processados durante o horário de trabalho nas instalações, com funcionários de segurança 
documentando cada visitante. O espaço de trabalho é monitorado por vídeo. Os dados 
serão processados por meio de software, com IDs e senhas, que são fornecidos aos 
funcionários, e todas as atividades destes são monitoradas. O importador de dados também 
possui todas as outras medidas de segurança padrão em vigor para uma empresa que lida 
com grandes quantidades de dados, incluindo, mas não se limitando a, um firewall 
apropriado. 

Anexo 2 Código de Ética Comercial da PPL (incorporando suas Políticas de 
Divulgação Antissuborno, Conflito de Interesses e Interesse Público) 

Código de Ética Comercial  

Introdução - Dignidade no Trabalho, Integridade, Honestidade 

Nosso Código de Ética Comercial e as políticas associadas contêm tudo o que você precisa 
saber sobre como fazer a coisa certa no trabalho. 

O Comportamento que Devemos Demonstrar 

Integridade 

Integridade é um dos nossos valores fundamentais. Demonstra-se com justiça, trabalho em 
equipe e tolerância com as diferenças das pessoas, e prospera em um ambiente de 
confiança e consideração mútuas. Exige elevados padrões de comportamento pessoal, 
tratando uns aos outros e à propriedade da Empresa com respeito em todos os momentos e 
lidando de forma justa e aberta com todos os membros da gravadora, membros artistas, 
clientes e fornecedores. 

Ter integridade não é apenas a coisa certa a fazer; também está no centro de nosso dever 
para com os membros da nossa gravadora, artistas e clientes e é vital para nosso sucesso 
contínuo. 
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Dignidade no Trabalho 

Cada um de nós espera, com razão, ser tratado com dignidade no trabalho, e a Empresa 
espera que cada um de nós faça a sua parte para garantir que trabalhar na ou com a 
Empresa seja uma experiência agradável e não discriminatória, onde todos sejam tratados 
com respeito e consideração por parte de seus colegas. Nossa Política de Oportunidades 
Iguais, Intimidação, Discriminação e Assédio fundamenta esta parte do Código. 

Todos os colegas, clientes e pessoas com quem temos contato durante as nossas 
atividades profissionais devem ser tratados com dignidade e respeito. Você deve ser 
lembrado de que tem a responsabilidade de contribuir para manter um ambiente de trabalho 
favorável. 

Nenhuma forma de discriminação, assédio, retaliação ou intimidação será tolerada ou 
aceita, e todas as reclamações de tal comportamento serão devidamente investigadas. 
Qualquer outra forma de retaliação ou intimidação receberá ações, será investigada 
exaustivamente e o suposto agressor pode estar sujeito a ação de acordo com o 
Procedimento Disciplinar e de Demissão da Empresa. 

Se você estiver sendo discriminado, assediado, retaliado ou intimidado, ou testemunhar tal 
comportamento contra outras pessoas, informe de forma sigilosa a um membro do 
Departamento de Recursos Humanos. A questão poderá então ser acompanhada seguindo 
as etapas estabelecidas no procedimento de reivindicações da Política de Oportunidades 
Iguais, Intimidação e Assédio. 

Honestidade 

Você também deve levar um espírito de honestidade e lealdade a tudo o que faz no 
trabalho. Enquanto nos esforçamos para alcançar a excelência de serviço, não podemos 
nos dar ao luxo de cortar atalhos ou ignorar regulamentos. 

Se você se comportar de maneira desonesta, a Empresa tomará atitudes contra você. 
Quando, por outro lado, você se comporta com integridade, a Empresa fará o possível para 
apoiá-lo. 

Cada um de nós deve cumprir todas as leis em vigor onde quer que a Empresa atue. A 
Empresa nunca apoiará ou fechará os olhos à violação da lei por parte dos funcionários e 
cooperará com as autoridades nas investigações. 

Precisão de Informações 

As informações são um recurso extremamente valioso e estão no cerne do sucesso da 
Empresa. Isso significa que cada um de nós deve contribuir para a manutenção de registros 
precisos, em linha com a legislação e as diretrizes da Empresa. Devemos também garantir 
que todos os registros sejam mantidos protegidos contra perdas ou danos físicos e contra 
acesso não autorizado. 

Questões Monetárias 

Todas as contas e registros devem ser documentados de uma forma que identifique e 
descreva claramente a verdadeira natureza das transações comerciais. Os registros 
contábeis e relatórios financeiros devem estar em conformidade com os padrões de 
contabilidade, práticas contábeis geralmente aceitas e as políticas contábeis documentadas 
da Empresa. As despesas pessoais devem estar de acordo com a Política de Despesas 
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Comerciais e Política de Viagens e Entretenimento da Empresa (disponível no 
Departamento Financeiro). 

Todos nós podemos ajudar no combate à fraude e ao roubo. Se você perceber que os 
controles são frágeis na sua área, informe ao seu gerente. O ideal é que toda transação em 
que possa ocorrer fraude conte com mais de uma pessoa para autorizar, implementar e 
registrar. Esteja ciente de quais procedimentos devem ser executados. Dessa forma, o 
comportamento estranho é muito mais perceptível. 

Expressando suas Opiniões 

Se você souber que outro funcionário ou grupo de funcionários está se comportando de 
maneira desonesta ou em violação de qualquer uma das Políticas de Ética Comercial, é 
importante que você não feche os olhos, mas aja para alertar a Empresa sobre suas 
suspeitas. Para garantir que você se sinta apoiado neste processo, apresentamos a Política 
de Divulgação de Interesse Público, que explica o processo confidencial detalhado para 
trazer suas suspeitas à nossa atenção. 

As políticas a seguir fazem parte e dão suporte ao nosso Código de Ética Comercial. 

Política Antissuborno  

Introdução 

A PPL está comprometida com os mais altos padrões de conduta ética e integridade em 
suas atividades comerciais no Reino Unido e no exterior. Ela não tolerará qualquer forma de 
suborno por parte de, ou para, seus funcionários, agentes ou consultores ou qualquer 
pessoa ou órgão agindo em seu nome. Esta política é parte fundamental dos procedimentos 
da PPL para evitar suborno. Particularmente, foi desenvolvida para: 

• Fornecer informações sobre as infrações criminais graves criadas pela Lei do 
Suborno de 2010; 

• Confirmar o que a PPL espera de seus funcionários e outras pessoas associadas 
(definidas a seguir); 

-o Explicar o que fazer se encontrar ou suspeitar de suborno e como a PPL 
responderá; e 

• Definir algumas outras etapas importantes que estão sendo tomadas pela PPL 
para lidar com os riscos de suborno. 

Importância de cumprir esta política 

Qualquer violação desta política poderá constituir uma questão disciplinar, contratual e 
criminal grave para os envolvidos e também poderá criar responsabilidade criminal para a 
PPL e/ou danos graves às suas atividades comerciais e/ou reputação. Portanto, é muito 
importante que você leia, compreenda e cumpra esta política. Se, como funcionário da PPL, 
você não está seguro quanto a algum aspecto desta política, fale com seu gerente. Os 
funcionários da PPL deverão tratar esta política como parte do Manual do Funcionário da 
PPL. Ela será totalmente incorporada ao Manual do Funcionário na próxima revisão. Se 
você tiver dúvidas quanto a outra potencial "pessoa associada" da PPL (definida a seguir), 
divida-as com seu contato principal da PPL ou com o Diretor de Assuntos Jurídicos e 
Comerciais da PPL. 

Infrações criminais sob a Lei do Suborno de 2010 
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A Lei do Suborno de 2010 entra em vigor em 1° de julho de 2011. Estará cometendo uma 
infração criminal qualquer pessoa que: 

• oferecer, prometer ou dar suborno (suborno ativo); ou 

• solicitar, concordar em receber ou aceitar suborno (suborno passivo). 

Um "suborno" pode ser financeiro ou algum outro tipo de vantagem. O conceito-chave é se 
a intenção é induzir alguém a desempenhar uma função ou atividade relevante 
indevidamente (ou recompensá-lo por isso). Uma "função ou atividade relevante" inclui 
qualquer atividade realizada no decurso do emprego, ou em nome de outra empresa ou 
indivíduo, em que se espera que a pessoa que desempenhe essa atividade o faça de boa 
fé, de maneira imparcial ou de acordo com uma posição de confiança. Alguns exemplos do 
que pode constituir um suborno são relacionados posteriormente nesta política. 

A PPL, como empresa, também pode ser responsabilizada pelo crime corporativo de "não 
prevenção de suborno", se funcionários ou outras "pessoas associadas" da PPL 
subornarem alguém com a intenção de obter (ou manter) negócios ou uma vantagem 
comercial para a PPL. Isso pode abranger uma situação em que, por exemplo, um suborno 
é oferecido a alguém para induzi-lo a obter indevidamente uma licença para a PPL, tornar-
se membro da PPL, fornecer um serviço à PPL ou concordar em receber um serviço da 
PPL. 

Além de cobrir os funcionários, as "pessoas associadas" da PPL podem, dependendo das 
circunstâncias, incluir outros, como colaboradores temporários, consultores, empreiteiros e 
agentes (seja trabalhando em nome da PPL no Reino Unido ou no exterior). 

Uma empresa tem uma defesa contra a infração criminal de não prevenção ao suborno se 
tiver "procedimentos adequados" em vigor desenvolvidos para evitar o suborno. A PPL está 
empenhada em manter esses procedimentos, e esta política faz parte deles. No entanto, 
esteja ciente de que os procedimentos adequados da PPL não protegerão um indivíduo ou 
outra parte da responsabilidade criminal se esse indivíduo ou outra parte cometer suborno 
ativo (ou passivo). 

Escopo desta política 

Esta política se aplica a todos os funcionários da PPL. Ela também se aplica a seus 
colaboradores temporários, consultores, empreiteiros e agentes no Reino Unido e no 
exterior (embora possam nem sempre ser "pessoas associadas" ao abrigo da Lei do 
Suborno de 2010, a PPL ainda espera que eles mantenham altos padrões antissuborno). 

Seu papel na prevenção de suborno 

Esta seção da Política Antissuborno da PPL define mais detalhes do que a PPL espera de 
seus funcionários e outras pessoas associadas em relação a questões antissuborno. 

Tolerância zero a suborno 

Os funcionários ou pessoas associadas não devem oferecer, prometer ou dar (ou solicitar, 
concordar em receber ou aceitar) qualquer suborno, sob quaisquer circunstâncias. Esse tipo 
de atitude nunca se justifica, e obter ou manter negócios ou uma vantagem comercial para 
a PPL certamente não é uma justificativa. Você também deve ficar atento a quaisquer sinais 
de suborno, mesmo que isso não o envolva ou afete diretamente. A definição de suborno é 
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apresentada na seção 1 desta política. Lembre-se de que o suborno não precisa ser 
necessariamente financeiro. 

Entretenimento corporativo, hospitalidade e presentes 

A orientação oficial sobre a Lei do Suborno de 2010 deixa claro que entretenimento 
corporativo, hospitalidade e presentes podem, em teoria, ser usados como suborno. No 
entanto, a orientação oficial também indica que isso não constituirá suborno, desde que 
seja razoável, proporcional e oferecido/recebido de boa-fé. 

Oferecer ou proporcionar entretenimento corporativo, hospitalidade e presentes 

De acordo com esta política antissuborno, a PPL permite oferecer ou proporcionar 
entretenimento corporativo, hospitalidade e presentes, desde que isso seja feito de forma 
razoável e proporcional para (i) estabelecer ou manter boas relações comerciais entre a 
PPL e outra parte, (ii) melhorar a imagem e reputação da PPL e/ou (iii) apresentar os 
serviços da PPL de forma eficaz. Isso deve ser oferecido ou dado de boa fé e não para 
garantir (ou recompensar) o desempenho inadequado de uma função ou atividade 
relevante. 

Antes de oferecer ou proporcionar entretenimento corporativo, hospitalidade e presentes 
por parte da PPL, considere: 

Se você sabe ou suspeita que - seja qual for o valor ou natureza - o que está sendo 
oferecido ou dado a você tem a intenção de suborno, você não deve aceitá-lo e, em vez 
disso, deve informar o assunto imediatamente, de acordo com os procedimentos de 
informação especificados a seguir. Se isso se aplicar a um presente que você já recebeu, 
mencione isso ao informar o ocorrido, e você receberá orientações sobre o que fazer com 
o(s) item(ns) pendente(s) da investigação da PPL sobre o assunto. 

Informando sobre suspeita de suborno 

A PPL espera que seus funcionários e pessoas associadas informem imediatamente sobre 
qualquer suspeita de suborno, seja relacionada a: suborno ativo ou passivo; suborno 
planejado, tentativa de suborno, atual ou anterior; suborno envolvendo funcionários da PPL 
ou outras pessoas associadas à PPL; ou de qualquer outra forma. Espera-se que a grande 
maioria daqueles com quem a PPL mantém relações comerciais, em qualquer contexto, não 
represente um risco significativo de suborno e que opere seus próprios procedimentos 
antissuborno adequados. No entanto, infelizmente, pode haver exceções e a possibilidade 
de suborno não pode ser descartada. 

Por exemplo, é possível que: 

A um licenciado possa tentar influenciar indevidamente questões relacionadas ao seu 
licenciamento da PPL; 

A um membro possa tentar influenciar indevidamente questões relacionadas à sua 
associação ou a seus pagamentos; 

A um fornecedor possa tentar influenciar indevidamente a concessão ou renovação de 
um contrato de fornecimento; 

4 terceiros possam procurar obter dados indevidamente, ou alguma outra vantagem, da 
PPL; ou 

Tradução no. 6984 	 Livro no. 67 
Solicite documento assinado digitalmente (com token): www.cele 
Request digitally certified document (with token) fro ee 	cele at 

Folhas no. 207 
juramentadas.com.br  

.juramentadas.com.br 



Fuad Sobhi Azzam 
Tradutor Público e Intérprete Comercial 
Idioma Inglês - Matrícula JUCESP n° 933 
Brazilian Portuguese Certified Translator 

Av. Morumbi, 8.411 - cj.13 
CEP 04703-004 - São Paulo/SP 
Telefone: +55 11 5093-5050 
Cel/WA: +55 11 9 4710-5590 

contato@celeratrad.com.br  

colegas possam tentar influenciar indevidamente um licenciado, membro, fornecedor ou 
outro terceiro. 

Os funcionários que suspeitarem de suborno desses ou de qualquer outro tipo devem 
comunicá-los imediatamente. Isso deve ser feito usando-se o procedimento existente de 
Divulgação de Interesse Público da PPL, uma vez que a PPL considera o suborno como 
parte do escopo de "má prática" coberto por esse procedimento. Outras pessoas 
associadas deverão informar sobre qualquer suspeita de suborno ao contato principal da 
PPL ou ao Diretor de Assuntos Jurídicos e Comerciais da PPL. 

Compromissos Antissuborno da PPL 

Esta seção da Política Antissuborno da PPL explica como a PPL responderá a denúncias 
de suspeita de suborno e algumas outras etapas que a PPL está realizando como parte de 
seus procedimentos antissuborno. 

Ação em caso de suposto suborno ou suspeita de suborno 

A PPL investigará totalmente quaisquer instâncias relatadas ou detectadas de suposto 
suborno ou suspeita de suborno, de acordo com sua política e procedimentos de 
Divulgação de Interesse Público existentes. Os funcionários suspeitos de suborno poderão 
ser suspensos de suas funções durante o andamento da investigação. A PPL invocará seus 
procedimentos disciplinares quando qualquer funcionário for suspeito de suborno e as 
alegações comprovadas poderão resultar em uma conclusão de falta grave e demissão 
imediata. 

Quando o suposto suborno ou a suspeita de suborno estiver relacionado a uma pessoa 
associada da PPL que não seja um funcionário, a PPL reserva-se o direito (incluindo em 
qualquer contrato entre a PPL e essa pessoa associada) de tomar as medidas adequadas 
em resposta, o que pode, dependendo das circunstâncias, incluir a rescisão do 
contrato/cessação das relações comerciais. 

A PPL também pode denunciar suposto suborno ou suspeita de suborno às autoridades 
competentes, incluindo o Diretor do Ministério Público, o Gabinete de Fraudes Graves, o 
Ministério Público de Tesouraria e Alfândegas e/ou a polícia. A PPL ajudará as autoridades 
competentes em qualquer processo subsequente. 

Contribuições de financiamento e doações semelhantes 

A orientação oficial sobre a Lei do Suborno de 2010 identifica que pode haver um risco 
maior de suborno em relação a certos tipos de transações, incluindo doações para a 
caridade e outras contribuições. Uma vez atuando como uma organização sem fins 
lucrativos em nome de seus membros, a PPL já conta com determinados controles em 
relação aos custos em que incorre, incluindo quaisquer doações para a caridade ou 
contribuições de financiamento para, por exemplo, outras organizações da indústria 
musical. Essas doações e contribuições são apresentadas ao Conselho da PPL para 
aprovação, com as condições adequadas anexadas (como reembolso nos termos), se 
aplicável, e com acordos contratuais de valor mais alto ou acordos de longo prazo. 

A autoridade do Conselho da PPL para concordar com esses pagamentos também é 
colocada diante dos membros da PPL na AGA da PPL a cada ano para renovação, como 
uma medida de governança adicional. 
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Compromisso contínuo de alto nível com a prevenção de suborno 

Esta política e os procedimentos gerais antissuborno da PPL têm o total apoio da Equipe de 
Gestão Executiva da PPL, e as medidas antissuborno da PPL foram discutidas no nível do 
Conselho da PPL. Como parte desse compromisso, a PPL realizou uma avaliação 
detalhada dos riscos relacionados com o suborno, com o objetivo de garantir a existência 
de procedimentos adequados para evitar subornos, proporcionais aos riscos. É um 
compromisso contínuo, o que significa que esta política e procedimentos associados serão 
mantidos sob revisão regular para garantir que permaneçam adequados e proporcionais. 
Isso será realizado principalmente em nome e em consulta com a Equipe de Gestão 
Executiva da PPL pelo Diretor de RH e Diretor de Assuntos Jurídicos e Comerciais. 

Conflito de Interesse 

Espera-se que você sempre aja objetivamente no melhor interesse da Empresa e 
desconsidere sua preferência ou vantagem pessoal ao lidar com membros de gravadoras, 
artistas, fornecedores, empreiteiros, clientes ou qualquer pessoa que faça ou busque fazer 
negócios com a Empresa. 

Você tem a obrigação contínua de evitar o uso de seu cargo na Empresa para qualquer 
ganho pessoal, direto ou indireto, e de evitar entrar em qualquer situação em que seus 
interesses pessoais ou financeiros possam entrar em conflito com os da Empresa. Uma 
violação desta política pode constituir má conduta grave. 

Se você se encontrar em uma situação em que possa surgir um conflito de interesse, por 
exemplo, se você tiver ligação com alguém que deseja fazer negócios com a Empresa ou 
se tiver um relacionamento (parente, parceiro, amigo próximo) com um membro da 
gravadora ou membro artista, você deve declarar seu interesse ao seu gerente de linha e 
encontrar outra pessoa (e alguém que não se reporte a você) para tomar a decisão. 

Da mesma forma, é melhor que você não lide pessoalmente com os fornecedores da 
Empresa. Quando isso for inevitável, você deve se certificar de que seu gerente de linha 
esteja ciente do acordo e não recebe tratamento preferencial como resultado do 
relacionamento do fornecedor com a Empresa. 

Ter Interesse Significativo em Concorrentes, Fornecedores e Clientes 

Durante a vigência de seu emprego, você não irá, sem o consentimento por escrito da 
Empresa, direta ou indiretamente, ser empregado, envolvido, preocupado ou interessado 
em qualquer outro negócio (desde que você não seja proibido de deter, a título de 
investimento, quaisquer títulos listados ou negociados na Bolsa de Valores e representem, 
no máximo, 5% dos títulos da respectiva classe). 

Emprego Adicional 

Trabalhar em tempo integral para a Empresa geralmente requer comprometimento total em 
termos de tempo, energia e flexibilidade, e é necessário fazer pausas regulares e completas 
quando não se está trabalhando para a Empresa, para que o funcionário se sinta revigorado 
ao retornar ao trabalho. Portanto, é política geral da Empresa não permitir que funcionários 
assumam empregos adicionais e, portanto, você deve primeiro obter o consentimento por 
escrito da Empresa antes de se tornar, direta ou indiretamente, empregado, envolvido, 
preocupado ou interessado em qualquer outro negócio, incluindo consultoria. 
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Exceções poderão ser acordadas em determinadas ocasiões, mas deverão passar por uma 
aprovação por escrito do Chefe do Departamento. A permissão não será negada sem 
motivo razoável se o Chefe do Departamento estiver convencido de que não haja conflito de 
interesse, por exemplo, trabalhos com concorrentes ou fornecedores, uso de materiais, 
informações ou propriedade da empresa etc., e considera-se que o seu emprego adicional 
não afetará seu desempenho na empresa ou fará com que suas horas de trabalho 
ultrapassem os níveis aceitáveis ou legais de tempo total de trabalho. Se aprovado, você 
será notificado por escrito e uma cópia será mantida em seu arquivo de Recursos 
Humanos. Qualquer emprego adicional acordado não deverá interferir na sua capacidade 
de realizar o trabalho para o qual você é empregado pela Empresa e nunca deverá ser 
executado no horário de trabalho da Empresa. 

Usar o nome da Empresa em atividades externas 

Em suas atividades pessoais, você não deverá usar o nome da Empresa ou se associar a 
ela de forma alguma ao endossar qualquer produto, serviço, organização, candidato político 
ou causa política. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Relações 
Públicas. 

Divulgação de Interesse Público 

É de vital importância para o futuro da Empresa, dos membros da nossa gravadora, dos 
nossos membros artistas, dos nossos clientes e dos nossos funcionários que a Empresa 
opere os mais elevados padrões de serviço possíveis e mantenha os mais elevados 
padrões éticos possíveis na vida pública e em todas as suas práticas. Esse compromisso 
está refletido em nosso Código de Ética Comercial, elaborado para garantir o cumprimento 
dessa promessa. 

Entendemos que a Empresa opera atualmente com a máxima integridade, mas, ao 
implementar esta política, estamos evitando a complacência e agindo para proteger os 
interesses dos membros da nossa gravadora, membros artistas, nossos clientes e nossos 
funcionários. Em situações em outras organizações onde a má prática veio à tona, muitas 
vezes os funcionários são os primeiros a perceber que pode haver más práticas em um 
departamento ou organização, mas eles podem não expressar suas preocupações porque 
sentem que falar seria desleal a seus colegas ou para a Empresa. Eles também podem 
temer assédio ou retaliação. Em tais circunstâncias, pode ser mais fácil ignorar as 
preocupações em vez de relatar o que pode ser apenas uma suspeita de má prática. 

A Empresa deseja fortemente incentivar os funcionários a levantarem preocupações 
genuínas sobre más práticas no estágio mais inicial possível, em vez de esperar por provas. 
As más práticas dentro da Empresa são levadas muito a sério. 

Este procedimento serve para você levantar quaisquer preocupações que possa ter sobre 
más práticas em relação à Empresa. O objetivo é fornecer um mecanismo pelo qual 
preocupações genuínas possam ser levantadas internamente e, somente se necessário, 
externamente, sem receio de repercussões adversas para o indivíduo. Também se destina 
a promover em toda a Empresa uma cultura de abertura e um senso compartilhado de 
integridade, convidando todos os funcionários a agir de maneira razoável a fim de defender 
a reputação da Empresa e manter a confiança do público. 
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Este procedimento também busca equilibrar a necessidade de fornecer proteção para 
funcionários que levantam preocupações genuínas sobre más práticas com a necessidade 
de proteger outros funcionários e a Empresa contra suposições mal-informadas ou 
vexatórias que podem causar sérias dificuldades a indivíduos inocentes. 

Escopo 

Os tipos de assuntos considerados "más práticas" para os fins deste procedimento são os 
seguintes: 

4 atividade criminal; 

• descumprimento de obrigação legal; 

• erro judiciário; 

4 perigo para a saúde e segurança; 

4 danos ao meio ambiente, imperícia ou impropriedade financeira ou fraude; 

4 [conduta imprópria ou comportamento antiético;] ou 

• tentativas deliberadas de ocultar informações relacionadas a qualquer um dos itens 
acima. 

Divulgação 

Se tiver um motivo de preocupação dentro do escopo deste procedimento, você deve entrar 
em contato com o Diretor Designado, o Diretor de Recursos Humanos, na primeira 
ocorrência e divulgar os fundamentos da suposição de má prática. Na ausência do Diretor 
Designado, você deve contatar o Diretor Executivo. 

Após o recebimento de tal divulgação, o Diretor Designado pode pedir para entrevistá-lo ("o 
Divulgador"), em sigilo, e isso ocorreria o mais rápido possível após a divulgação inicial. O 
objetivo da entrevista será obter o máximo de informações possível sobre os fundamentos 
da suposição de má prática e consultar o Divulgador a respeito das medidas adicionais que 
poderão ser tomadas. Como Divulgador, você poderá estar acompanhado de um 
Representante Sindical ou de um colega de trabalho na entrevista. O Diretor Designado 
poderá estar acompanhado de um assistente administrativo para tomar notas, mas estes 
não irão identificar o Divulgador para salvaguardar a confidencialidade. 

Recomendações 

Assim que possível, após a entrevista (ou após a divulgação inicial, se nenhuma entrevista 
ocorrer), o Diretor Designado considerará as informações disponibilizadas e fará 
recomendações sobre quais ações deverão ser tomadas pela Empresa, se houver. Se 
necessário, o Diretor Designado poderá delegar uma investigação inicial para estabelecer 
todos os fatos relevantes a um subcomitê, que relatará suas conclusões a ele/ela. Ao fazer 
suas recomendações, o Diretor Designado indicará se uma investigação deverá ser 
conduzida e, em caso afirmativo, que forma deverá assumir. Isso dependerá da natureza da 
questão levantada e poderá envolver: 

• uma investigação interna (que poderá envolver um dos procedimentos da Empresa 
listados acima); 

• encaminhamento para a Polícia; ou 
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um inquérito independente. 

Os motivos pelos quais o Diretor Designado poderá recomendar que nenhuma ação 
adicional por parte da Empresa deva ser tomada podem incluir o seguinte: 

4 que o Divulgador não tem uma convicção razoável de que uma má prática, dentro do 
significado deste procedimento, ocorreu, está ocorrendo ou é provável que ocorra; ou 

A o Divulgador não está agindo de boa fé; ou 

A o assunto em questão já está sujeito a um processo judicial ou foi encaminhado para a 
Polícia ou outra autoridade pública; ou 

4 que o assunto já é (ou já foi) o objeto de um processo no âmbito de um dos outros 
procedimentos da Empresa relativos aos funcionários. 

Quaisquer recomendações feitas sob este procedimento serão feitas pelo Diretor 
Designado ao Conselho de Administração por meio do Presidente e CEO, a menos que 
seja alegado que um membro do Conselho esteja envolvido na suposta má prática ou a 
menos que haja outros motivos razoáveis para não fazer isso; nesse caso, as 
recomendações serão feitas a Martin Mills Esq, Presidente, Beggars Group Limited, 17-19 
Alma Road, London, SW18 1AB. O destinatário das recomendações tomará todas as 
medidas ao seu alcance para garantir que elas sejam implementadas, exceto na medida em 
que, na opinião do destinatário, haja boas razões para não fazê-lo. 

Comentários 

O Diretor Designado informará ao Divulgador por escrito qual ação, se houver, deverá ser 
tomada. Se o Diretor Designado decidir que nenhuma ação deverá ser tomada (seja porque 
não há um caso prima facie a ser investigado ou após uma investigação interna), o 
indivíduo será informado do motivo e terá uma segunda e última oportunidade para refazer 
a divulgação ao Conselho de Diretores. O Conselho terá total discrição para decidir sobre 
uma forma de ação adequada com base nas circunstâncias do caso até o momento. 

A pessoa, ou pessoas, contra quem é feita uma reclamação será informada a respeito, 
incluindo qualquer evidência que a sustente, e terá permissão para comentar antes que 
qualquer investigação ou ação seja concluída. Em qualquer investigação realizada 
diretamente no âmbito deste procedimento, o Divulgador ou a pessoa contra quem a 
divulgação foi feita terá o direito de ser acompanhado por seu Representante Sindical ou 
por um colega de trabalho. 

Divulgação externa 

Se, tendo esgotado o procedimento interno, o Divulgador não estiver satisfeito com as 
outras etapas (se houver) decididas ou com o resultado de tais etapas, o Divulgador poderá 
levantar o assunto em questão de forma confidencial diretamente com a Polícia ou outra 
autoridade pública adequada. 

Proteção 

Um relatório, ou recomendações, do Diretor Designado em relação ao assunto não irá, 
sempre que possível, identificar o Divulgador, a menos que o Divulgador de outra forma 
consentir por escrito ou a menos que haja motivos para acreditar que o Divulgador tenha 
agido de forma maliciosa. Na ausência de tais preocupações ou motivos, o Diretor 
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Designado normalmente não revelará a identidade do indivíduo como Divulgador de 
informações sob este procedimento, exceto, (por exemplo): 

• quando o Diretor Designado tiver a obrigação legal de fazê-lo; ou 

• onde a informação já seja de domínio público; ou 

4 em uma base estritamente confidencial para o assistente administrativo do Diretor 
Designado até o momento; ou 

A em caráter estritamente confidencial, a um advogado profissionalmente qualificado com 
o objetivo de obter aconselhamento jurídico. 

Os indivíduos são incentivados a colocar seu nome em qualquer divulgação que fizerem, 
uma vez que parte do objetivo deste procedimento é promover a abertura e desencorajar 
qualquer medo de repetição. As preocupações expressas anonimamente são muito menos 
poderosas e muito menos suscetíveis de serem tratadas, mas serão consideradas a critério 
da Empresa. Ao exercer este critério, a Empresa levará em consideração questões como: 

A a seriedade das questões levantadas; 

• a credibilidade das preocupações; 

• a probabilidade de confirmar a alegação de fontes alternativas credíveis e/ou 
atribuíveis. Todas as alegações anônimas serão passadas ao Diretor Designado para 
consideração, em consulta com outros, conforme aplicável. 

Qualquer documentação (incluindo arquivos de computador e discos) mantida pelo Diretor 
Designado relacionada ao assunto será mantida segura, na medida do possível. Apenas o 
Diretor Designado, o seu assistente administrativo e, se necessário, os consultores jurídicos 
e os órgãos externos apropriados terão acesso a ela. Na medida do possível, qualquer 
documentação preparada pelo Diretor Designado não revelará a identidade do indivíduo 
como Divulgador de informações de acordo com este procedimento. 

Quando o Divulgador envolver um Representante Sindical ou colega de trabalho neste 
procedimento, o Divulgador terá a obrigação de envidar todos os esforços razoáveis para 
garantir que o representante ou colega de trabalho mantenha este assunto estritamente 
confidencial, salvo conforme permitido por este procedimento ou conforme exigido por lei. 

Sujeito ao parágrafo abaixo, a Empresa não irá (e usará todos os seus esforços razoáveis 
para garantir que seus funcionários não o façam) sujeitar o Divulgador a qualquer prejuízo, 
com base na divulgação de informações do Divulgador sob tal procedimento. O Divulgador 
deverá repassar quaisquer reclamações de tal tratamento a um Diretor Designado. Se o 
Divulgador desejar que o Diretor Designado tome medidas em relação a tais reclamações, o 
Divulgador poderá ser solicitado a fornecer consentimento por escrito ao Diretor Designado 
revelando a identidade do Divulgador para os fins de qualquer ação. 

Proteção contra ação disciplinar/assédio/retaliação 

Nenhuma ação disciplinar será tomada contra o Divulgador com base na divulgação feita 
por ele de acordo com este procedimento. Isso não impedirá a Empresa de mover ações 
disciplinares nos casos em que haja motivos para acreditar que uma divulgação tenha sido 
feita de forma maliciosa ou vexatória ou de má-fé, ou quando uma divulgação externa for 
feita em violação a este procedimento sem fundamentos razoáveis. 
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A Empresa não tolerará qualquer assédio ou retaliação (incluindo pressão informal) de uma 
pessoa que faça uma divulgação de acordo com este procedimento e tratará qualquer 
assédio ou retaliação como falta muito grave que será tratada de acordo com o 
Procedimento Disciplinar. 

Resultado das informações 

Um registro de todas as divulgações e de qualquer ação subsequente será mantido pelo 
Diretor Designado por um período de três anos. Um relatório dos resultados de qualquer 
investigação será normalmente feito ao Conselho de Administração. 

Anexo 3 - resumo das estruturas legislativas, constituições e mandatos 

1 	Estruturas Legais 

1.1 	Reino Unido  

• A Seção 182D (1) da Lei prevê que: 

"Quando uma gravação sonora publicada comercialmente da totalidade ou de 
qualquer parte substancial de uma apresentação de qualificação- 

(a) é reproduzida em público, ou 

(b) é transmitida ao público de outra forma que não seja disponibilizada ao público na 
forma mencionada na seção 182CA(1), 

o artista tem direito a uma remuneração equitativa do proprietário dos direitos autorais 
da gravação ou, quando os direitos autorais da gravação expirarem de acordo com a 
seção 191HA(4), de uma pessoa que reproduz a gravação em público ou transmite a 
gravação para o público. " 

• A Seção 191G(1) da Lei prevê que: 

"Quando um artista transfere seu direito de locação relativo a uma gravação sonora 
ou a um filme para o produtor da gravação sonora ou filme, ele retém o direito a uma 
remuneração justa pela locação. 

A referência acima à transferência do direito de locação de uma pessoa para outra 
inclui qualquer acordo tendo esse efeito, seja feito por eles diretamente ou por meio 
de intermediários." 

• Na data deste Acordo, a lei inglesa não oferece nenhum direito a remuneração em 
relação a, ou para participar de, qualquer taxa de cópia privada ou fita em branco ou acordo 
semelhante. 

• O período de prescrição no Reino Unido é (na ausência de fraude ou dano latente) 
geralmente os seis (6) anos anteriores. 

1.2 	Brasil  

• Lei 9.610/1998 

Título V 
Direitos Conexos 
Capítulo I 
Disposições Introdutórias 
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89. As disposições sobre os direitos dos autores aplicam-se, mutatis 
mutandis, aos direitos dos intérpretes, produtores de fonogramas e 
organizações de radiodifusão. 

Parágrafo único. A proteção ao abrigo desta Lei dos direitos a que se 
refere este Artigo será deixada intacta e em nada prejudicará as garantias 
concedidas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas. 

Capítulo II 

Direitos dos Artistas 

90. Um artista tem o direito exclusivo de autorizar, a título oneroso ou 
gratuito, ou proibir 

1. 	a fixação de suas atuações; 

II. 	a reprodução, atuação pública e aluguel de suas apresentações fixas; 

a transmissão de suas atuações fixas ou não fixas; 

IV. a disponibilização ao público de suas atuações de tal forma que qualquer pessoa 
possa ter acesso a elas no momento e no local de sua escolha; 

V. qualquer outra forma de uso de suas atuações. 

§1° Havendo a participação de dois ou mais artistas, seus direitos serão exercidos pelo líder 
do grupo. 

§ 2° A proteção do intérprete estende-se à reprodução de sua voz e semelhança quando 
associada à sua atuação. 

91. 	 As organizações de radiodifusão podem fixar as atuações dos artistas 
que autorizaram tal fixação com vista à sua utilização num determinado número de 
emissões; as fixações assim feitas podem ser preservadas em arquivos públicos. 

Parágrafo único. A posterior reutilização de uma fixação no Brasil ou no exterior somente 
será lícita com a autorização por escrito dos titulares da propriedade intelectual consagrada 
no programa, devendo ser paga aos titulares uma remuneração adicional por cada nova 
utilização. 

92. 	 Os intérpretes gozam do direito moral à integridade e à autoria de 
suas atuações, inclusive após a cessão dos direitos econômicos, desde que a abreviação, 
condensação, edição ou dobragem da obra em que tenham participado possa ser realizada 
sob responsabilidade do produtor, mas não deve alterar a natureza da atuação do artista. 

Parágrafo único. O falecimento de qualquer dos participantes da obra audiovisual, concluída 
ou não, não obsta à apresentação e exploração comercial da referida obra, nem requer a 
obtenção de autorização adicional; a remuneração que cabe ao falecido nos termos do 
contrato e da lei será incorporada no seu espólio ou paga aos seus sucessores. 

Capítulo III 

Direitos dos Produtores de Fonogramas 

93. 	 Um produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de autorizar ou 
proibir, seja a título oneroso ou gratuito, 

1. 	a reprodução direta ou indireta, total ou parcial de seus fonogramas; 
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a distrbuição por venda ou aluguel de cópias de fonogramas assim reproduzidos; 

111. 	a comunicação de seus fonogramas ao público por meio de atuação pública, 
incluindo a radiodifusão; 

IV. [vetado] 

V. qualquer outra forma de uso de seus fonogramas que exista atualmente ou possa 
ser concebida no futuro. 

Título VI 
Associações de Proprietários de Direitos de Autor e Direitos Conexos 

97. 	 Os autores e titulares de direitos conexos podem constituir 
associações sem fins lucrativos para o exercício e defesa dos seus direitos. 

§1 	 As associações reguladas por este Artigo exercem atividade de 
interesse público, nos termos deste Ato, e devem cumprir sua função social. (Incluído pela 
Lei n° 12.853, de 14 de agosto de 2013) 

§2 	 É proibida a adesão simultânea a mais de uma associação coletiva de 
gestão de direitos da mesma natureza. (Incluído pela Lei n° 12.853, de 14 de agosto de 
2013) 

§3 	 Qualquer proprietário de direitos autorais ou direitos conexos pode, a 
qualquer momento, alterar as associações, sujeito a notificação por escrito do fato à 
associação original. (Incluído pela Lei n° 12.853, de 14 de agosto de 2013) 

§4 	 As associações com sede no exterior serão representadas no Brasil 
por associações nacionais constituídas na forma desta Lei (Incluído pela Lei n° 12.853, de 
14 de agosto de 2013) 

§5 	 Só podem votar ou ser votados nestas associações os originais 
titulares de direitos de autor ou conexos que estejam diretamente associados às 
associações nacionais (Incluído pela Lei n.° 12.853, de 14 de agosto de 2013) 

§6 	 Somente os titulares de direitos autorais originais ou conexos, 
nacionais ou estrangeiros domiciliados no Brasil diretamente associados em associações 
de nacionais, podem assumir cargos de chefia nas associações reguladas por este Artigo 
(Incluído pela Lei n° 12.853, de 14 de agosto de 2013) 

98. 	 Pelo ato da filiação, os associados mandatam as associações do 
artigo 97 acima para praticarem todos os atos que sejam necessários para a defesa judicial 
ou extrajudicial de seus direitos autorais, e para a cobrança de royalties. 

(Incluído pela Lei n° 12.853, de 14 de agosto de 2013) 

• O prazo de prescrição no Brasil é de cinco (5) anos anteriores. 

2 	Constituições e Mandatos 

2.1 	PPL  

A PPL é uma empresa limitada por garantia. Uma cópia de sua Constituição 
está disponível no site da PPL em: http://www.ppluk.com/About-Us/Who-We-Are/Annual-
Reports/.  
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Os "Membros Executantes" da PPL são, de acordo com os Estatutos da PPL: 
"tais artistas que são registrados na (PPL] de vez em quando para a coleta de renda". 

De acordo com o International Performer Mandate [Mandato Internacional do 
Artista] da PPL (uma cópia do qual está disponível no site da PPL em: 
http://www.ppluk.com/I-Make-Music/International-Royalties- 	Collection-Service/), 	um 
membro da PPL pode (em seu ou sua eleição) nomear PPL para atuar como seu agente 
exclusivo para o exercício, em relação às Gravações de Som de suas apresentações de 
qualificação, em territórios conforme especificado pelo artista, dos direitos de autorizar ou 
proibir e cobrar o pagamento, negociar, liquidar e comprometer qualquer direito ou 
reivindicação de qualquer natureza em relação a: (i) a reprodução em público de qualquer 
Gravação de Som; (ii) a comunicação ao público de qualquer Gravação de Som (incluindo 
Transmissão, mas não incluindo o direito de disponibilização); (iii) o aluguel ou empréstimo 
de qualquer Gravação de Som; e (iv) a cópia de quaisquer Gravações de Som com a 
finalidade de exercer (ou autorizar o exercício de) os direitos estabelecidos em (i), (ii) e (iii); 
e o direito de cobrar o pagamento, negociar, liquidar e comprometer qualquer direito ou 
reclamação em relação à remuneração ou participação em qualquer taxa de cópia privada 
ou fita em branco ou outro acordo de natureza semelhante. 

2.2 ASSIM  

• A CONSTITUIÇÃO, OBJETIVOS E MANDATO DA ASSOCIAÇÃO 

A ASSIM atua com base nos artigos 5° - incisos IX - XVII - XIX e XXVII da 
Constituição Federal de 05/10/1988 e de acordo com as Leis que regem 
os Direitos de Autor e a eles relacionadas, adequadas à Lei 9.610198 que 
rege e regula esses direitos. 

Artigo 1: "ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MÚSICOS", 
fundada em 4 de fevereiro de 1978, é uma associação sem fins lucrativos 
fundada para a defesa moral e material dos direitos autorais e conexos, e 
é regida pelo presente Estatuto e pela legislação em vigor aplicável às 
Associações. 

Artigo 2: Os objetivos desta Associação são: 

Representar e defender os interesses de seus Associados, judicial e 
extrajudicialmente, em território nacional e estrangeiro, sempre 
respeitando as normas jurídicas e constitucionais, os tratados e acordos 
internacionais de que o Brasil seja signatário e aos quais esta Associação 
se sujeite por força do Contrato e/ou vínculo estabelecido. 

II. Recolher e administrar os direitos autorais de obras musicais e musical-
musicais das quais seus associados tenham direito de comunicação ao 
público e de atuação pública, outorgando autorização ou licença de uso, 
arrecadando a remuneração devida e distribuindo os valores percebidos. 

Recolher e administrar direitos conexos dos fonogramas de que os seus 
membros façam jus, desde a comunicação ao público, e desde a atuação 
pública, outorgando autorização ou licença de uso, cobrando as 
remunerações devidas e distribuindo os valores percebidos. 
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NADA MAIS constava do documento acima, que devolvo com esta tradução digitada, a qual conferi, 

achei conforme e assino. 

DOU FÉ. 

São Paulo, 12 de retem 

FUAD SOBHI AZZAM 
JUCESP no. 933 
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Artigo 7: As categorias de membros são subdivididas em categorias de 
membros separadas, sendo separadas entre as categorias de Pessoas 
Físicas e Jurídicas, da seguinte forma: 

A) C / A - Compositor / Autor 

B) I - Intérprete 

C) MA - Músico (intérprete sem destaque) 

D) PFI - Produtor Fonográfico Independente 

E) Adv / T - Diretor de Teatro Audiovisual / 

F) RO - Escritor 

G) ACT - Ator 

Categorias de Pessoa Jurídica: 

A) PF - Produtor Fonográfico 

B) E - Editor/Editora 

C) Pro-Adv - Produtor Audiovisual 

Uma cópia do Estatuto da ASSIM e outras informações estão disponíveis 
no site da ASSIM: www.assim.orq.br. 

Assinado por Peter John Leathem 
devidamente autorizado para e em nome da 
Phonographic Performance Limited 

Assinado por Cristiane Marcela Camargo e 
Godoy de Souza 
devidamente autorizado para e em nome de [assinatura]) 

Associação de Intérpretes e Músicos 
40 
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Dated 	 Notê,...de, 2016 

PHONOGRAPHIC PERFORMANCE LIMITED 

ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MÚSICOS • 
• • • 

• 
UNILATERAL AGREEMENT 

(PAYMENT BY PPL) 

PERFORMERS 

• 
Fuad Sobhi Azzam 

• 
Reg., JUCESP no. 933 
fiel, +55 (11) 5093-5050 
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This Agreement is made on 2 	 Noverder 	2016 

Between 

(1) Phonographic Performance Limited, a company registered in England and Wales 
under number 00288046, whose registered office is at 1 Upper James Street, London 
W1F 9DE, and whose email address is laurence.oxenbury@ppluk.com  (PPL); and 

(2) Associação de Intérpretes e Músicos, a company registered in Brazil under number 
43985563/0001-99, whose headquarters is at Rua Apeninos, 429- Conjunto 516, 
Aclimação, São Paulo, SP- CEP: 01533-000, Brazil and whose email address is 
marcela@assim.org.br  (ASSIM). 

(each, a Party, and together, the Parties) 

Introduction 

(A) ASSIM has been appointed by certain ASSIM Rightholders to administer their Rights 
and to collect remuneration derived from the exploitation of their Rights in the UK. 

(B) The Parties wish to co-operate in order to enhance the exploitation of the Rights and 
• 

• 
assist in the effective international administration of the Rights. 

• (C) 	In the interests of proper administration of the Rights PPL has set up systems that 
enable it to allocate and distribute revenue received in relation to the exploitation of 

• Rights in the UK to individual performers by reference to the actual use of Sound 
Recordings of their qualifying performances. 

(D) The purpose of this Agreement is to facilitate the collection by PPL of Performer 
Remuneration in the UK and the distribution of Distribution Monies due to ASSIM 
Rightholders, and to assist in overcoming certain difficulties arising for such ASSIM 
Rightholders in the exploitation of their Rights in the UK. 

(E) In implementing this Agreement it is the intention of PPL to give to ASSIM Rightholders 
no lesser treatment than that enjoyed by PPL's own Rightholders whose Rights are 
administered directly in relation to the administration and exploitation of Rights, the 
collection of remuneration, distribution of monies and the resolution of disputes. 

Fuad Sobhi Azzam 
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Act 	 means the Copyright, Designs & Patents Act 1988 (as 
amended); 

Allocation Dispute 	means a dispute with or in respect of an ASSIM 
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categorisation of a performer by PPL on the line-up for 
a particular Sound Recording or Sound Recordings or 
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Distribution Monies 

Foreign Rights 
Management • 

• 
• 
e 

Mandate Dispute 

Member 

• 
e 

a 

• • • 
• 
• 

Operating Costs 

Performer Remuneration 

PPL Database 

Revenue Period 

PPL, such costs to be expressed as a percentage of the 
total Distribution Monies received against which it is set; 

means the Performer Remuneration received by PPL 
less PPL's Operating Costs; 

means, in respect of an ASSIM Rightholder, his or her 
entitlement to equitable and/or other remuneration in 
respect of the exploitation of the Rights in the UK and 
the collection, negotiation, settlement, and compromise 
of that ASSIM Rightholder's claims for payment from 
PPL in respect of the exploitation of the Rights in the 
UK; 

means a dispute where ASSIM and another CMO or 
person claim to represent the same Rightholder in 
relation to the Rights in the UK; 

means a member (as defined in the CRM Directive) of 
PPL or ASSIM, as the context requires; 

means, in relation to PPL, the reasonable costs 
(whether relating to licensing, collection, attribution and 
distribution or otherwise) to PPL of complying with the 
terms of its appointment pursuant to clause 2.1, such 
costs to be expressed as a percentage of the total 
Performer Remuneration received against which it is 
set; 

means money collected and/or received by PPL in 
relation to and/or attributable to (in accordance with 
PPL's rules) an ASSIM Rightholder arising from the 
Rights and includes without limitation equitable 
remuneration, any remuneration from a private copying 
or blank tape levy or similar arrangement (should this 
become applicable in the UK) and any other suras 
received; 

means PPL's "Repertoire Database", which contains all 
data relating to Sound Recordings submitted to PPL by 
its Members, its Direct Rightholders and by other 
CMOs; 

means each Calendar Year during the Term in respect 
of which PPL receives Performer Remuneration; 

means a Rightholder (as defined in the CRM Directive) 
whose Rights are administered by PPL or ASSIM, as 
the context requires; 

e 

3 

Rightholder 

o 
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regarding the qualification of such performance for 
Performer Remuneration; 

e 

e • 

ASSIM Rightholders 

Broadcast 

means in respect of the relevant Revenue Period those 
Rightholders whose Rights in Brazil are administered by 
ASSIM, whose Rights in the UK are not directly 
administered by PPL and who have appointed ASSIM 

as their exclusive agent in respect of Foreign Rights 
Management; 

means a broadcast as defined in the Act. Broadcasting 
and use of the verb to Broadcast shall be construed 
accordingly; 

Calendar Year 	 means the period from 1 January to 31 December 
inclusive in the same year; 

CMO 	 means a collective management organisation as 
• defined in the CRM Directive; 
• 

Commencement Date 	means the date of this Agreement; 

Copyright Directive 	means the EU Directive (2001/29/EC) on the 
• harmonisation of certain aspects of copyright and 

related rights in the information society; 

CRM Directive 	 means the EU Directive (2014/26/EU) on collective 
management of copyright and related rights and multi-
territorial licensing of rights in musical works for online 
use in the internai market; 

Data Protection Legislation means the Data Protection Directive and any national 

• implementing legislation enacted by relevant EU 
Member 	States to implement the Data Protection 
Directive (including without limitation the DPA in the 
UK), as such legislation is amended from time to time 
and any laws mede in any other country not in the EU 

• 
that have equivalent or similar rules (in whole or part) as 

• are contained in the Data Protection Directive; 

DPA 	 means the Data Protection Act 1998; 

Data Protection Directive means the EU Data Protection Directive (1995/46/EU); 

Direct Rightholder 	means, in relation to PPL, a Rightholder whose Rights 
• in the UK are administered directly by PPL rather than 

via representation by another CMO; 

• 
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e 

e 

Rights means the right of a person in the UK, in respect of a 
Sound Recording of the whole or any substantial part of 
his or her qualifying performance, to authorise or 
prohibit and collect payment, negotiate, settle and 
compromise any entitlement or claim of whatever nature 
in relation to: 

(i) the playing in public of any such Sound Recording; 

e 
• 

(ii) the communication to the public of any such Sound 
Recording (which, for the avoidance of doubt, 
encompasses inclusion in a Broadcast or other 
transmission by wire or wireless means, inclusion in an 
internet service and inclusion in a mobile telephony 
service), other than the rights comprised in the making 
available right specified in Article 3.2 of the Copyright 
Directive; and 

(iii) the rental or lending of any such Sound Recording; 

and, (to the extent that any such right is introduced finto 
English law in the future during the Term), the right to 
collect payment, negotiate, settle and compromise any 

• 
entitlement or claim of whatever nature of a person in 

r 	
relation to remuneration for or participation in any 
private copying or blank tape levy or other arrangement 
of a similar nature; 

Sound Recording 	 means: 

(i) a recording of sounds, from which the sounds may be 
reproduced; or 

(ii) a recording of the whole or any part of a literary, 
dramatic, or musical work, from which sounds 
reproducing the work or part may be produced; 

e 
e 
e • 
• 

regardless of the medium on which the recording is 
made or the method by which the sounds are 
reproduced or produced, and reference to a Sound 
Recording shall include references to any part of that 
Sound Recording; 

Term 

Territory 

means the period from the Connmencement Date until 
the termination of this Agreement whether pursuant to 
clause 14 or otherwise howsoever; 

means Brazil and/or the UK as the context requires; 
Fuad Sebhi Azgam 
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UK 
	

means the United Kingdom of England, Wales, Scotland 
and Northern Ireland, the 'sie of Man and the Channel 
Islands. 

1.2 	In this Agreement, unless the context otherwise requires: 

(a) 	a reference to any legislation includes a reference to that legislation as from 
time to time amended, extended or re-enacted; 

• 	
(b) 	references to the singular include the plural (and vice versa), words importing 

any gender include every gender and words importing persons include bodies 
corporate and unincorporated; 

r 
	

(c) 	references to this Agreement shall include Schedules 1 and 2 and the 
Appendices, which forms part of this Agreement and shall have effect as if set 

r 	out in full in the body of this Agreement; 

(d) 	the information summarised in Schedule 3 is summarised as at the date of this 
Agreement and is provided by the Parties for convenience and esse of 

• reference only, and the Parties are entitled to refer to the full text of the relevant 
legislation and their respective constitutional documents and mandates, as 

• each may be amended, extended or re-enacted from time to time; 

(e) 	references to clauses are references to clauses of this Agreement, and 
references to schedules are references to the schedules to this Agreement, 

• unless stated otherwise; 

(f) the clause and schedule headings used in this Agreement shall not affect the 
interpretation of this Agreement; and 

(g) unless the context requires otherwise, any phrase introduced by the words 
including, includes, in particular, for example, or similar words, shall be 
construed as illustrative and shall not limit the generality of the related general 
words. 

2 	Scope of the Agreement and Authorisations 

2.1 	ASSIM authorises PPL (and PPL agrees) on an exclusive basis during the Term and 

41, 	 in the UK to collect and distribute such Performer Remuneration arising from the Rights 
as has accrued prior to the Term or falis due during the Term to ASSIM's Rightholders 
(and, for the avoidance of doubt, the authorisation of PPL is strictly Iimited to that set 
out in this clause 2.1Error! Reference source not found.). 

2.2 	The authorities and rights granted in clause 2.1 shall, in respect of an individual ASSIM 
Rightholder, only be effective until that ASSIM Rightholder ceases to be an ASSIM 

• Rightholder and ASSIM gives PPL prior notice of this in accordance with clause 4.1(a), 
upon which the authorities and rights in respect of that ASSIM Rightholder shall cease 
as of the date of that notice. 

Fuoci Sobhi Azzam 
Reg, AJCESP no, 933 
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3 	Equal Treatment 

3.1 	Subject to the specific provisions contained in this Agreement, PPL: 

(a) shall administer the Rights in accordance with its rules of membership and as 
if each ASSIM Rightholder was in fact a Direct Rightholder; 

(b) shall exercise principies and procedures for collecting and/or administering 
Performer Remuneration and calculating and apportioning Distribution Monies 
(including the format of statements to ASSIM Rightholders provided with 
Distribution Monies) which are the same as those applied for Direct 
Rightholders; 

(c) shall ensure that its Operating Costs in relation to carrying out its obligations 
under this Agreement shall not exceed the costs incurred in respect of 
administering similar rights or distributing similar monies collected by it for 
Direct Rightholders in the UK; 

(d) grants to ASSIM the same rights of audit, inspection, chailenge and/or appeal 

• in relation to the allocation and/or distribution of Performer Remuneration under 

• this Agreement as are available to its Direct Rightholders pursuant to its own 
rules and reguiations from time to time in force. 

4 	Procedure for Exchange of Information 

ASSIM's Obligations 

	

4.1 	During the Term, ASSIM: 

(a) 	shall, at Ieast twice a Calendar Year on such dates as the Parties shall 
• reasonably agree, send to PPL an electronic list of ali ASSIM Rightholders 

covered by this Agreement, including, in relation to each ASSIM Rightholder: 
Member ID; Performer Identification Number; IPDN; Surname; Christian name; 
date of birth; membership type; and Pseudonym; 

(b) shall, upon reasonable request, provide PPL forthwith with a certified copy of 
the mandate signed by any ASSIM Rightholder covered by this Agreement; 
and 

(c) shall, at least once a Calendar Year on such date as the Parties shall 
reasonably agree, provide PPL with an electronic list (in such format as may 
be agreed between the Parties from time to time in accordance with clause 4.3) 
of ali Sound Recordings on the list referred to at clause 4.2(a) that include the 
whole or any substantial part of any ASSIM Rightholder(s)' qualifying 
performance(s) and in respect of which those ASSIM Rightholder(s) are 

• entitled to Performer Remuneration, identifying, in relation to each such Sound 
Recording, the ASSIM Rightholder(s) on that Sound Recording. 

Fuad Sobhi Azzarn 
PPL's Obligations 	 Reg. JUCESP no. 933 
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(a) shall, at least once a Calendar Year on such date as the Parties shall 
reasonably agree, send to ASSIM by electronic means, for a given Revenue • 	Period, an electronic list (in such format as may be agreed between the Parties 
from time to time in accordance with clause 4.3) of ali Sound Recordings that 
have been reported to PPL as having been exploited in that Revenue Period in 
the UK and which PPL has matched to Sound Recordings in the PPL Database; 

(b) shall, on receipt of the information referred to at clause 4.1(c), and subject to 
clause 4.2(c), add such of ASSIM's Rightholders as have been identified by 
ASSIM to the performer line-ups of the relevant Sound Recordings, and 
recalculate the Performer Remuneration due to the performers on those Sound 
Recordings accordingly in accordance with PPL's distribution rules and/or 

• 
	 policy, and make payment to ASSIM in accordance with clause 5; 

(c) 	may, before adding ASSIM Rightholder(s) to the performer line-up(s) of 

• relevant Sound Recording(s), request from ASSIM evidence to substantiate the 
validity of the ASSIM Rightholder(s)' claims. If such evidence is not submitted 
then PPL shall be under no obligation to amend the performer line-up(s) of the 

• 
relevant Sound Recording(s). If evidence is submitted but it is disputed then 

• the Parties shall seek to resolve the matter under clause 8 or clause 17 (as 

appropriate); 

(d) 	shall, at least once a Calendar Year, send to ASSIM by electronic means, for 

• a given Revenue Period: 

(i) information on licences granted or refused during that Revenue Period 
with regard to the Rights; and 

(ii) any resolutions adopted by PPL's general assembly of members (as 
defined in the CRM Directive) during that Revenue Period insofar as 
they are relevant to ASSIM; and 

(e) 	shall, within 7 days of ASSIM's reasonable request, provide ASSIM with (as 
applicable) details of: its revenue periods; deadlines by which claims must be 
made; and/or dates by which it will send active repertoire lists. 

Mutual Obligations 

4.3 	During the Term, by no later than 30 January in each Calendar Year, each Party shall 
send to the other Party by electronic means the data fields which it requires for 
submission of the electronic lists referred to at (as applicable) clauses 4.1(c) and 4.2(a) 
and the timescales by which the lists will be provided in that Calendar Year. The Parties 
shall discuss any changes to such requirements and/or timescales as may be 

• requested by one or both Parties and shall agree any reasonabie changes in sufficient 
time to ensure that the Parties have adequate time to process such information and 

• submit ali data necessary for the purpose of their respective distribution processes for 
the relevant Revenue Period. 	 Fuad Sobhi Azzam 

• Reg. AJCESP no. 933 
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4.4 	During the Term, each Party shall, within 7 days of the other Party's reasonable 
request, provide the other Party with (as applicable) copies of its constitutional 
documents and/or previous year's accounts (once published) and/or details of: its 
distribution schemes; timing and frequency of distributions; any further specific 
requirements and procedures for the exchange of data and remuneration for the 
purposes of this Agreement; and/or changes in applicable legislation (if any). 

	

4.5 	Notwithstanding clause 4.1, ASSIM may at any time during each Calendar Year during 

• the Temi submit a ciaim for Performer Remuneration on behalf of one or more ASSIM 
Rightholders (for example, if ASSIM has recently been appointed by those ASSIM 
Rightholders as their exclusive agent in respect of Foreign Rights Management, or if 
ASSIM receives new or updated information in respect of the performer line-ups on 
Sound Recordings). In that event, PPL shall use reasonable endeavours to include 
those ASSIM Rightholders in its distribution process for the relevant Revenue Period. 

• Additional information 

• • 

	

4.6 	The Parties may further agree any other procedures to exchange information 
necessary to identify relevant ASSIM Rightholders in respect of whom Performer 
Remuneration has been or will be collected. 

	

4.7 	Ali information and documents exchanged between the Parties under this Agreement 

shall be in the English Ianguage. 

	

• 
	5 	Transfer of Distribution Monies 

5.1 	In relation to each Revenue Period, PPL shall pay at least as frequently as it pays 
Direct Rightholders, and within 30 days of distributing monies to its Direct Rightholders 
in respect of that Revenue Period (and in any event no later than nine (9) months after 
the end of that Revenue Period unless objective reasons relating to reporting by users, 
identification of rights, rightholders or matching of information on Sound Recordings 
prevent PPL from meeting this deadline), the Distribution Monies to ASSIM (for onward 
distribution by ASSIM to the relevant ASSIM Rightholders) in pounds sterling (as one 
Iump sum for all relevant ASSIM Rightholders in aggregate) and net of such 
withholding tax as PPL is required to withhold as a matter of Iaw. 

5.2 	PPL shall send with any payment made pursuant to this clause 5: 

(a) 	an electronic statement giving details of: 

• (i) 	the amount of Performer Remuneration paid in respect of each Member 
(broken down by category of rights managed and by type of use); 

(ii) any Performer Remuneration allocated which is outstanding for that or 

	

• 
	 any other Revenue Period; and 

(iii) any withholding tax deducted, and the Revenue Period(s) to which such 

	

111 	 payment relates; 

• 

(b) 	tax certificates and such other evidence that tax h been_accdunte,d for to the 
ruac ot:),h1 Azzam 
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(c) 	a written statement of its Operating Costs deducted from the gross Performer 
Remuneration collected by it before remission (as Distribution Monies) to 
ASSIM. 

6 	Distribution of Monies to Members 

6.1 	ASSIM shall use reasonable endeavours to pay all Distribution Monies received, less 
its relevant Distribution Costs, to such of its ASSIM Rightholders as are entitled to the 
same at the next date of distribution to its Members (which shall, in any event, be no 
iater than six (6) months after the date of receipt of those Distribution Monies from PPL 
unless objective reasons relating to reporting by users, identification of rights, 
rightholders or matching of information on Sound Recordings prevent ASSIM from 
meeting this deadiine) and, subject to the receipt of such information from PPL, provide 
together with each payment: 

(a) 	a statement for each individual ASSIM Rightholder which shall identify the 
source of such money as being PPL and the Revenue Period(s) to which the 
money relates; and 

• (b) 

	

	all tax certificates as provided by PPL as may be required by law in the 
Territory. 

7 	Tax 

If applicable, each Party shall endeavour to implement the procedures necessary to 
• avoid or limit the possible taxation in its Territory of Distribution Monies due to ASSIM 

under the provisions of the relevant tax treaties between the respective countries, so 
that Distribution Monies may be paid out on a gross basis wherever possible and each 
Party shall endeavour to help the other secure any exemptions from such taxation that 

• are available in the other's Territory. 

8 	Allocation Disputes and Mandate Disputes 

8.1 	Each Party shall reasonably promptly notify the other Party of: 

(a) any Allocation Dispute that arises; and 

(b) any Mandate Dispute that arises. 

8.2 	PPL shall use reasonable endeavours to resolve any Allocation Dispute that arises in 
the UK and in so doing shall apply its standard disputes procedures. ASSIM shall pass 
all correspondente and supporting documentation relevant to the Allocation Dispute 
that it has in its possession to PPL. 

8.3 	Where a Mandate Dispute arises, the Parties shall exchange information in relation to 
the Mandate Dispute and shall use their reasonable endeavours to assist each other 
in resolving the Mandate Dispute. In particular, PPL shall use reasonable endeavours 
to obtain supporting documentation (such as mandates) from the parties to the 

is entitled to represent the 
So Rightholder in relation to the Rights in the UK. 	 Fuad 	bhi Azzam  
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9 	Retrospective Payments • 	
9.1 	Any claim made by ASSIM to inciude an ASSIM Rightholder in the line-up in respect 

of a Sound Recording shall, if accepted by PPL, be treated as a ciaim to ali relevant 
Performer Remuneration in respect of that Sound Recording for ali future Revenue 
Periods and ali Revenue Periods or Calendar Years prior to the ciaim (whether or not 
prior to the Commencement Date) in respect of which (at the time of ASSIM's claim) 
Direct Rightholders can, either according to laws appiicabie in the UK or as a matter 

11, 	 of practice, claim or receive Performer Remuneration. PPL shall pay ali such Performer 
Remuneration Iess its Operating Costs to ASSIM at the next available payment date 
after the calculation of such Performer Remuneration, in accordance with the terms of 
clause 5.1. 

9.2 	Nothing in this clause 9 shall prevent PPL from making a retrospective adjustment to 
the account of one of its Direct Rightholders as a result of the resolution of any 
Allocation Dispute provided that that adjustment is made in accordance with its usual 
policies and rufes. 

10 	Operating Costs and Distribution Costs 

• 10.1 PPL may deduct its Operating Costs from the gross Performer Remuneration collected 
by it before remitting it (as Distribution Monies) to ASSIM. 

10.2 ASSIM may deduct its Distribution Costs from the Distribution Monies received by it 
from PPL prior to distributing such monies to the ASSIM Rightholders entitied to it, but 
only in so far as ASSIM's own internai ruces and procedures allow such deduction and 

111/ 	 only in so far as it is authorised under the mandate given to it by its relevant ASSIM 
Rightholders. 

110 	10.3 In addition to clause 5.2(c), PPL shall upon request provide ASSIM with a written 
statement of its Operating Costs and ASSIM shall upon request provide PPL with a 
written statement of its Distribution Costs. 

10.4 The [Dardes acknowledge that their respective Operating Costs and Distribution Costs 
may vary from time to time and therefore, in addition to clause 10.3, each agrees to 
inform the other as soon as practicable of any change in the Operating Costs and/or 
Distribution Costs from those set out in the last statement they provided as referred to 
in clause 10.3. 

11 	Warranties and Indemnities 

11.1 Without prejudice to clause 13.2(i), ASSIM hereby warrants, represents and 
undertakes that: 

(a) it has been granted the right to represent the ASSIM Rightholders in respect of 
the Rights in the UK; 

(b) 	ali necessary consents have been sought so as to permit it freeiy to administer 
and exploit the Rights in the UK; 	 Fuad Sobhl Azzarn 

Reg, it,)C5P no. 933 
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(c) 	it will notify PPL promptly of any change in the authorisation it has in relation to 
• the Rights; 

(d) for each performer who is held out as being an ASSIM Rightholder, it holds a 
mandate signed by that performer under which ASSIM is appointed as 
exclusive agent or trustee in respect of that performer's Rights in respect of the 
UK for the relevant Revenue Periods, and that it shall provide to PPL upon 
reasonable request copies of supporting documentation (including copies of 
duly executed mandates) to substantiate such claims; and 

(e) it has in place reasonabiy robust processes for requiring ASSIM Rightholders 
to provide evidence that they performed on Sound Recordings before ASSIM 
submits claims to PPL regarding the relevant performance. 

11.2 Without prejudice to clause 13.2(i), each Party hereby warrants, represents and 
undertakes that it is legally able and authorised to enter into this Agreement and to 
comply with its obligations hereunder. 

11.3 Without prejudice to clause 13.2(i), each of the Parties hereby agrees to indemnify and 

• hold the other harmless in respect of any claims, damages, awards, expenses or other 
losses (including legal costs) directly incurred by the other as a result of any breach of 
its warranties or obligations under this Agreement, provided that: 

(a) neither of the Parties shall bear any liability to the other for any indirect or 
consequential losses (including but not limited to loss of profits, loss of revenue, 

loss of business and loss of opportunity); • 
(b) the Party seeking to enforce this indemnity has complied with all of its material 

obligations under this Agreement; • 	(c) 	the Party seeking to enforce this indemnity has promptly notified the other in 
writing of the dispute as soon as it arose; 

(d) any such claim or award has been determined by an appropriate court of law 
to be valid; 

(e) such indemnity shall not exceed the sum paid by PPL under clause 5 in relation 
to the Revenue Period in which the indemnity is claimed; 

(f) the Party seeking to enforce this indemnity affords the other the opportunity to 
defend such claim at its own cost and expense and to control the litigation, 
settlement or other disposition of such claim. The Party from whom this 
indemnity is sought shall be deemed to have declined the opportunity of 
defending such claim unless it notifies the other to the contrary within 5 working 
days of receiving notice; and 

6136987.1 

(g)  the Party seeking to enforce this indemnity cooperates fully in connection with 
any defence, settlement or other disposition of the claim by the other Party and 
shall have the right to join in and be represen 	byits OwrIMailMi/iMarisaatrits 
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11.4 ASSIM hereby warrants, represents and undertakes that it shall use ali reasonable 
endeavours (insofar as it is possible to do so without breaching applicable competition 
and/or anti-bribery legislation) to ensure the necessary changes are agreed by CMOs 
in Brazil in order to enable Performer Remuneration for the benefit of non-featured 
performer Rightholders represented by PPL to be accounted for and paid to PPL. 

12 	Confidentiality 

12.1 	Each Party shall at ali times keep strictly confidential information acquired from the 
other Party pursuant to this Agreement, except where: 

(a) a Party is entitled or bound to disclose information under compulsion of Iaw or 
where requested by a regulatory agency with the appropriate authority, or to 
their professional advisers where reasonably necessary; 

(b) information is or becomes publicly available without breach of this Agreement; 

(c) information can be shown by reference to a written document to have been 
known to the relevant Party at the time of its receipt from the other Party; or 

(d) information is received from a third party who did not acquire or disclose such 
information by a wrongful or tortious act. 

13 	Data Protection 

13.1 For the purposes of this clause 13, Personal Data, Data Controller and Data 
Processor shall have the meaning gíven to those terms in the Data Protection 
Directive. 	 Had Sobhi /-\zzam 

;Reg, JUC$P no. 933 
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13.2 Each Party shall: 	 Tradução no `L,P1_...,_ 

(a) ensure that in performing its obligations under this Agreement, it complies with 
the provisions and obligations imposed on it by the Data Protection Legislation 
applicable in its Territory; 

(b) establish and maintain ali appropriate technical and organisational measures 
to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and 
against accidental Ioss, alteration, unauthorised disclosure, access to or 
destruction of, or damage to, Personal Data (a Data Protection Event). Such 
measures shall ensure a levei of security appropriate to the risk represented 
by the processing, the harm that might result from a Data Protection Event and 
the nature of the Personal Data, having regard to the state of technological 
development and the cost of impiementing the measures; 

(c) be responsible for obtaining any necessary consents for the collection and use 
of any Personal Data that it transfers to the other Party; 

(d) process the Personal Data only to the extent, and in such a manner, as is 
necessary for the performance of its obligations, or as otherwise expressly 

• 12 
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permitted, under this Agreement and in accordance with the other Party's • 	instructions from time to time and shall not process the Personal Data for any 
other purpose; 

(e) 	promptly comply with any request from the other Party requiring it to amend, 
transfer or delete the Personal Data; 

(f) 
	

provide the other Party with full co-operation and assistance in relation to any 
request made by an individual to have access to his or her Personal Data; 

(g) 	notify the other Party immediately if its becomes aware of any unauthorised or 
unlawful processing, loss of, damage to or destruction of the Personal Data; 

(h) 	ensure that access to the Personal Data is limited to those employees who 

need access to the Personal Data to meet its obligations under this Agreement 
and shall take reasonable steps to ensure the reliability of such employees; 
and 

(1) 
	

notwithstanding clause 11.3, indemnify and keep indemnified and defend at its • 	own expense the other Party against ali costs, claims, damages or expenses 
incurred by the other Party or for which the other Party may become liable due 
to any failure by the first Party or its employees or agents to comply with any of 
its obligations under clauses 13.2, 13.3 and 13.4 (save to the extent that such 
liabilities have resulted directly from the other Party's instructions or the other 
Party's breach of any of its obligations under clauses 13.2, 13.3 and 13.4). 

13.3 In respect of transfers of Personal Data from PPL to ASSIM: 

(a) the parties acknowledge that for the purposes of the DPA, PPL is the Data 
Controller and ASSIM is the Data Processor of any Personal Data; 

(b) ASSIM may not authorise any third party or sub-contractor to process the 
Personal Data; and 

(c) ASSIM shall on the date it executes this Agreement execute with PPL the EU's 
Iatest model contract for exporting Personal Data to a data processor outside 
the EEA as set out in Schedule 1. 

13.4 In respect of transfers of Personal Data from ASSIM to PPL: 

(a) the parties acknowledge that for the purposes of the DPA, ASSIM is the Data 
Controller and PPL is the Data Processor of any Personal Data; 

(b) PPL may process the Personal Data for marketing purposes and to carry out 
anaiysis for internai business purposes; 

(c) PPL may authorise a third party to process the Personal Data (including without 
limitation for marketing purposes) provided that such third party's contract: 

(i) 
	

is on terms which are substantially the same as tl-ose st904,0mãt3Ts 

• 
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(ii) 	terminates automatically on termination of this Agreement for any 
reason. 

Non-Personal Data 

13.5 Where a Party supplies data or other information (supplying party) to the other Party 

(receiving party) pursuant to this Agreement, to the extent that the supplying party 

owns and/or controls any rights (including but not limited to copyright, proprietary and 
database rights), titie or interest in the data or information, the supplying party shall 
retain any and ali such rights, title and interest in this data or information. The receiving 
party acknowledges that it acquires no rights, titie or interest in such data or information 
other than a non-exclusive licence to use it for the purposes of this Agreement only. 

13.6 Subject to clauses 13.2, 13.3 and 13.4, each Party shall: 

(a) comply with the reasonable instructions of the supplying party relating to such 
data or information. The receiving party may also disclose such data and 
information as required by order of court, or tribunal or regulatory body with 
appropriate authority; and 

(b) use the data or information for the purposes of this Agreement only. 

14 	Termination 

14.1 Each Party may at any time during the Term of this Agreement terminate it forthwith 
by written notice to the other Party in the event that:- 

(a) the other Party is unable to pay its debts; 

(b) there is any remediable material breach of this Agreement written notice of 
which has been given to the other Party where:- 

(1) 
	

in the case of a breach reasonably capable of being remedied within 
twenty-one (21) days of the date of such notice, the breaching Party 
has failed to remedy such breach within twenty-one (21) days of the 
date of such notice; or 

(ii) 	in the case of a breach reasonably capable of being remedied but not 
within twenty-one (21 days) of the date of such notice, the breaching 
Party has failed to commence to remedy such breach within (21) days 
of the date of such notice; 

there is any irremediable material breach of this Agreeme 

the other Party ceases to trade; 
Tradução no 

there is an event of force majeure lasting twenty-eight (28) days or more, 
provided that notice is given to the other Party during the continuance of such 
event by the party wishing to terminate. An event of force majeure shall mean 
any event reasonably outside the control of either Party which causes an 
interruption of, or materially hampers, or materially interferes with, the exercise 
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e 

by either Party of this Agreement or the performance by either Party of its 
obligations hereunder. 

(f) 
	

it gives the other Party six months' prior written notice, and such notice period 
has expired. 

14.2 This Agreement shall terminate immediately and automatically in the event that: 

(a) either Party is dissolved; 

(b) a petition is presented, or a resolution is made for the winding-up of the other 
Party (other than for the purposes of amalgamation or reconstruction), the other 
Party goes into voluntary liquidation, or notice thereof is given, or anything 
analogous occurs in any jurisdiction; or 

(c) a receiver, manager, administrative receiver or administrator of the other Party 
is appointed over all or any part of that Party's undertaking or assets, or the 
other Party decides to make any composition or arrangement with all or any 
class of its creditors, or notice of either event is given. 

14.3 The following parts of this Agreement shall survive termination: 

(a) 	the obligations of each Party to pay to the other Distribution Monies in 
accordance with clause 5 to the extent that such monies were collected prior 
to termination of this Agreement; 

(b) 	the obligations of each Party to distribute Distribution Monies received from 
the other in accordance with the provisions of this Agreement; 

(c) 	the obligations of each Party under clauses 4 and 5 to the extent necessary to 
enable the distribution of Distribution Monies to be effected accurately; 

(d) 	clause 8, in relation to disputes arising in connection with Distribution Monies 
or Performer Remuneration relating to periods prior to termination; and 

(e) 	clauses 12 (confidentiality), 13 (data protection), 16.4 (notices), 16.5 (third 
party rights), 16.6 (no waiver), 16.8 (severance) and 17 (law and jurisdiction) 
and any other provision necessary for the interpretation or enforcement of this 
Agreement. 

15 	Compliance with Relevant Requirements 

15.1 ASSIM shall and shall procure that persons associated with it or other persons who 
are performing services in connection with this Agreement shall: 

(a) comply with all appiicable laws, statutes and reguiations relating to anti-bribery 
and anti-corruption (Relevant Requirements), including the Bribery Act 2010; 

(b) not engage in any activity, practice or conduct which wouid constitute an 
offence under sections 1, 2 or 6 of the Bribery Act 2010 if such activity, practice 
or conduct had been carried out in the UK; 

Fuad S(.5bhi Azzarn 
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• 

(c) comply with PPL's Code of Business Ethics (which incorporates its Anti-
Bribery, Conflict of Interest and Public Interest Disclosure Policies) (annexed 
to this agreement at Schedule 2, as PPL may update it from time to time 
(Relevant Policies) 

(d) not do, or omit to do, any act that will cause or lead PPL to be in breach of any 
of the Relevant Requirements or Relevant Policies; 

(e) promptly report to PPL any request or demand for any undue financial or other 
advantage of any kind received by ASSIM in connection with the performance 
of this Agreement; 

(f) have and shall maintain in place throughout the term of this Agreement its own 
policies and procedures, including adequate procedures under the Bribery Act 
2010, to ensure compliance with the Relevant Requirements, the Relevant 
Policies and clause 15.1(b), and will enforce them where appropriate; 

(g) if requested, provide PPL with any reasonable assistance, at PPL's reasonable 
cost, to enable PPL to perform any activity required by any relevant government 
or agency in any relevant jurisdiction for the purpose of compliance with any of 

the Relevant Requirements or Relevant Policies; 

(h) within 3 months of the date of this Agreement, and annually thereafter, certify 
to PPL in writing signed by an officer of ASSIM compliance with this clause 15 
by ASSIM and all persons associated with it or other persons who are 
performing services in connection with this Agreement. ASSIM shall provide 
such supporting evidence of compliance as PPL may reasonably request. 

15.2 ASSIM shall indemnify PPL against any losses, Iiabilities, damages, costs (including 
legal fees) and expenses incurred by, or awarded against, PPL as a result of any 
breach of this clause 15 by ASSIM or any breach of provisions equivalent to this clause 
15 in any Subcontract by any Subcontractor. 

15.3 Additional audit and record keeping 

(a) ASSIM shall keep at its normal place of business detailed, accurate and up to 
date records and books of account showing all payments made by ASSIM in 
connection with this Agreement and the steps taken by ASSIM to comply with 
the Relevant Requirements, the Relevant Policies and clause 15.1(b), in each 
case during the previous six (6) years. ASSIM shall ensure that such records 
and books of accounts are sufficient to enable PPL to verify ASSIM's 
compliance with its obligations under this clause 15. 

(b) ASSIM shall permit PPL and its third party representatives, on reasonable 
notice during normal business hours to access and take copies of ASSIM's 
records and any other information held at ASSIM's premises and to meet with 
ASSIM's personnel to audit ASSIM's compliance with its obligations under this 
clause 15. Such audit rights shall continue for three (3) years after termination 
of this Agreement. ASSIM shall give all necessa assistance to the .conduct of 
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such audits during the term of this Agreement and for a period of three (3) years 
after termination of this Agreement. 

(c) 	Audit access by any third party representative of PPL shall be subject to such 
representative agreeing confidentiality obligations equivalent to those in clause 
12 in respect of the information obtained, always provided that all information 
obtained may be disclosed to PPL. 

15.4 ASSIM warrants and represents that: 

(a) 	neither ASSIM nor any of its officers, employees or other persons associated 
with it: 

(i) 
	

has been convicted of any offence involving bribery or corruption, fraud 
or dishonesty; 

• (ii) 	to the best of its knowledge, has been or is the subject of any 
investigation, inquiry or enforcement proceedings by any governmental, 

• administrative or regulatory body regarding any offence or alleged 

• offence under the Relevant Requirements; or 

• 	
(iii) 	has been or is Iisted by any government agency as being debarred, 

suspended, proposed for suspension or debarment, or otherwise 
ineligible for participation in government procurement programmes or 
other government contracts; 

• 
(b) none of the officers or employees of ASSIM or any person associated with it or 

any other person who is performing services in connection with this agreement 
is a foreign public official; and 

(c) no foreign public official owns a direct or indirect interest in ASSIM or any 
person associated with it or any other person for whom ASSIM is responsible 
under clause 15.4(c) and no public official has any legal or beneficiai interest 
in any payments made by PPL under this Agreement. 

15.5 ASSIM shall promptly notify PPL if, at any time during the term of this Agreement, its 
circumstances, knowledge or awareness changes such that it would not be able to 
repeat the warranties set out in clause 15.4 at the relevant time. 

15.6 Breach of this clause 15 shall be deemed an irremediable material breach. 

15.7 If PPL terminates this Agreement for breach of this clause 15, ASSIM shall not be 
entitled to claim compensation or any further remuneration, regardless of any activities 
or agreements with additional third ¡Dardes entered into before termination. 

15.8 Regardless of any other provision in this agreement, PPL shall not be obliged to do, or 
omit to do, any act which would, in its reasonable opinion, put it in breach of any of the 
Relevant Requirements. 

15.9 No Subcontract shall be entered into without the prior written approval of PPL under 
clause 16.2. 

6136987.1 	
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the meaning of adequate procedures and foreign public official and whether a 
person is associated with another person shall be determined in accordance 
with section 7(2) of the Bribery Act 2010 (and any guidance issued under 
section 9 of that Act), sections 6(5) and 6(6) of that Act, and section 8 of that 
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15.10 Any Subcontract shall be recorded in writing and shall: 

4111 
(a) 	impose on and secure from the Subcontractor obligations, liabilities, 

• undertakings, warranties, acknowledgements and grants of rights equivalent to 
• those imposed on and secured from ASSIM in this clause 15 (except for this 
• clause 15.10) (Relevant Terms and Conditions) in each case for the benefit 
• of PPL, such provisions to be directly enforceable by PPL under the Contract 

• (Rights of Third Parties) Act 1999 (1999 Act); 

e 

• 
(b) 	include an undertaking from the Subcontractor in favour of PPL (directly 

enforceable by PPL under the 1999 Act) not to enter into any further 
• 
• 

Subcontract with any third party; 

• (c) 	include provisions, directly enforceable by PPL under the 1999 Act, granting 

• PPL and its representatives: 

• (1) 

	

	the same direct access to the premises, records, information and 
personnel of the Subcontractor as PPL has to the premises, records, 

• information and personnel of ASSIM; and 
• 

• (ii) 

	

	the same auditing rights in respect of the Subcontractor's compliance 

with the Relevant Terms and Conditions as PPL has regarding ASSIM's 
compliance with this clause 15; 

(d) 	include provisions allowing termination of the Subcontract by ASSIM in 

• accordance with clause 15.11(d) and a provision for automatic termination of 
the Subcontract in the event of, and at the same time as, the termination of this 
Agreement. 

15.11 After any Subcontract has been entered into, ASSIM shall: 

(a) 	within 30 days of it being entered into, provide PPL with a copy of the 

• Subcontract; 

(b) be responsible for the observance and performance by the Subcontractor of 
the Relevant Terms and Conditions, and shall be directly liable to PPL for any 
breach by the Subcontractor of any of the Relevant Terms and Conditions; 

(c) notify PPL in the case of any such breach; and 

(d) if the Subcontractor fails to perform or observe any of the Relevant Terms and 
Conditions, and if requested by PPL, immediately give the Subcontractor 
notice, specifying the breach complained of. 

15.12 For the purpose of this clause 15: 



Act respectively and, for the purpose of this clause 15, a person associated 
with ASSIM includes any Subcontractor; 

e 
e 

e (b) 	Subcontract means: 
• 

(i) 	any subcontract; and 

e 

111 	 (ii) 	any agreement or commitment to enter into a subcontract, relating to 
the services to be supplied under this Agreement (in their entirety or 
any part of them), whether formal or informal and whether or not in 

• writing. 
e 

(c) 	Subcontractor means any party to the relevant Subcontract which has agreed 
to supply any services to ASSIM. 

• 16 General 

16.1 Ali rights which are owned or controlled by either Party and which have not been 
specifically granted to the other Party hereunder are hereby expressly reserved. 

• 16.2 Neither this Agreement nor any of the rights and obligations under it may be assigned, 
sub-licensed, sub-contracted or otherwise transferred to a third party by either Party, 
unless the Party seeking to assign, sub-license or otherwise transfer any of its rights 
and/or obligations under this Agreement: 

• 
(a) 	obtains the prior written consent of the other Party, which the other Party may 

give or withhold at its absolute discretion; and 

(b) 

	

	ensures that any third party is bound by and fully compiles with the terms and 
conditions contained in this Agreement, 

and in any event the Party seeking to assign, sub-license, sub-contract or otherwise 
transfer shall remain fully liable for any breaches of the terms and conditions contained 
in this Agreement by such third party. 

16.3 No variation or amendment of any of the provisions of this Agreement shall be effective 
unless it is in writing, refers specifically to this Agreement and is duly executed by or 

• on behalf of each of the Parties. The term this Agreement shall include any 

• attachment specifications and suppiements or future written amendments made in 

• 
accordance with this clause. 

16.4 Any notice or other communication (notice) required or permitted to be given under 
this Agreement shall be in writing and signed by or on behalf of the Party giving it, and 
shall be sent by pre-paid first class mail or by email or by personal delivery addressed 
and sent to the recipient at the address or email address for the relevant Party stated 
above and marked for the attention of the Director of International (with a courtesy 
copy to the Director of Legal & Business Affairs and Company Secretary) in the case 
of PPL and for the attention of the General Manager (with a courtesy copy to the 
Company Secretary) in the case of ASSIM, or to a Party at such other address or email 
address as the recipient may designate in accordance with this clause, and shall be 
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• expiry of seventy-two (72) hours from dispatch or, if given by email, at the time of 

• transmission. Failure to send a courtesy copy of a notice shall not be a breach of the 

• 
terms of this Agreement or affect the validity of the original notice in question. 

• 16.5 A person who is not a party to this Agreement has no rights under the Contracts (Rights 

of Third Parties) Act 1999 (or any legislation having similar effect in Brazil) to enforce 
any term of this Agreement. • 

• 16.6 No delay or omission in exercising any right or remedy hereunder shall operate as a 
waiver thereof or of any other right or remedy and no single or partia! exercise thereof 
shall preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other rights 
or remedies. No waiver shall be binding or effectual for any purposes unless 
expressed in writing and signed by the Party giving it and any such waiver shall be 
effective only in the specific instance and for the purposes given. 

16.7 This Agreement embodies the entire understanding and ali the terms agreed between 
the Parties, and supersedes any previous agreement or understanding (whether oral 

1111 	 or written) between the Parties, in relation to the subject-matter of this Agreement. 
Each Party acknowledges that, in entering into this Agreement, such Party is not 

11111 	 relying on any warranty, representation or other assurance except as expressly set out 
• or referred to in this Agreement, provided that nothing in this Agreement shall limit or 
• exclude any liability for fraud. 

• 
16.8 If any provision of this Agreement becomes or is declared illegal, invalid or 

unenforceable (in whole or in part), such term or provision will be deemed to be deleted 
from this Agreement and the legality, validity and enforceability of the remainder of this 
Agreement shall not be affected. 

17 	Dispute Resolution Procedure and Governing Law 

17.1 This Agreement and any dispute arising under it shall be governed by the laws of 
England and Wales. 

17.2 Where a dispute arises under or in connection with this Agreement, the Parties shall 
exchange information relating to the dispute and shall use their reasonable 
endeavours to resolve such dispute by negotiation. In the event that it is not possible 
to resolve the dispute, the Parties shall follow the procedure in clauses 17.3 to 17.5 
below. 

17.3 If a dispute is not resolved through negotiation in accordance with clause 17.2, either 
Party may propose to the other by giving written notice that the matter be referred to 
mediation and, if such proposal is accepted, the mediator (if not appointed by 
agreement between the Parties within 14 days of receipt of such notice) shall be 
nominated by the Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR). 

17.4 If the dispute is not resolved by mediation within 60 days of a mediator being appointed 
(or if the parties do not agree to refer the dispute to mediation under this clause) then 
the dispute may be resolved by litigation in accordance with clause 17.5 below. 

Azzam 
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• 

17.5 Subject to clause 17.2, each party irrevocably submits for all purposes in connection 
with this Agreement to the exclusive jurisdiction of the English courts. Each Party 
waives any objection to the English courts, whether on the grounds of venue or that 
the forum is not appropriate. For the avoidance of doubt, this clause is without 
prejudice to each Party's right to enforce a judgment awarded in the English courts in 
another jurisdiction. 

• 
• 

Signed by the partes or their duly authorised representatives on the date of this Agreement. 

• 

• e • 

• • • 
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Schedule 1 - EU Model Contract Terms for Exporting Personal Data 

• 
	 Standard Contractual Clauses (processors) 

• For the purposes of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the transfer of personal data to 
processors established in third countries which do not ensure an adequate levei of data 

• 	protection 

• 
Name of the data exporting organisation: 	Phonographic Performance Limited 

• 

• Address: 1 Upper James Street, London, W1F 9DE, United Kingdom 

tel.: +44 (0) 20 7534 1000 	fax: +44 (0) 20 7534 1111 	e-mail: 

laurence.oxenbury@ppluk.com  

Other information needed to identify the organisation: a company registered in England and 

• Wales under number 00288046 

• 
(the data exporter) 

• and 
• 

Name of the data importing organisation: 	Associação de Intérpretes e Músicos 

Address: Rua Apeninos, 429- Conjunto 516, Aclimação, São Paulo, SP, CEP 01533-000, 
Brazil 

tel: +55 (11) 3331.7175 / (11) 3331.3543 	email: marcela@assim.org.br  

Other information needed to identify the organisation: a company registered in Brazil under 

number 43985563/0001-99 

(the data importer) 

HAVE AGREED on the following Contractual Clauses (the Clauses) in order to adduce 
adequate safeguards with respect to the protection of privacy and fundamental rights and 
freedoms of individuais for the transfer by the data exporter to the data importer of the personal 

data specified in Appendix 1. • 

• 

•
 e • 

• 
Fuacl Sobhi Azzan) 
Reg. JUCESP no. 933 

• Tel. +55 (11) 5093-5050 
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Clause 1 

e 
	 Definitions 

• For the purposes of the Clauses: 

(a) "personal data", "special categories of data", "process/processing", "controller", 
"processor", "data subject" and "supervisory authority" shall have the same 
meaning as in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 
October 1995 on the protection of individuais with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data (the Directive); 

(b) "the data exporter" means the controller who transfers the personal data; 

(c) "the data importem*" means the processor who agrees to receive from the data exporter 
personal data intended for processing on its behalf after the transfer in accordance 
with its instructions and the terms of the Clauses and who is not subject to a third 
country's system ensuring adequate protection within the meaning of Article 25(1) of 
Directive 95/46/EC; 

e 
e 
	(d) 	"the sub-processor" means any processor engaged by the data importer or by any 

other sub-processor of the data importer who agrees to receive from the data importer 
or from any other sub-processor of the data importer personal data exciusively 
intended for processing activities to be carried out on behalf of the data exporter after 
the transfer in accordance with its instructions, the terms of the Clauses and the terms 

• of the written subcontract; 

(d) "the applicable data protection law" shall mean the legislation protecting the 
fundamental rights and freedoms of individuais and, in particular, their right to privacy 

• 
	 with respect to the processing of personal data applicable to a data controller in the 

Member State in which the data exporter is established; 

(e) "technical and organisational security measures" shall mean those measures 
aimed at protecting personal data against accidental or unlawful destruction or 
accidental loss, aiteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the 
processing invoives the transmission of data over a network, and agrauinasdt 	ot

S~Ihhe

i zzam 
uniawful forms of processing. 

fiel. 
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• The details of the transfer and in particular the special categories of personal data where 
• applicable are specified in Appendix 1 which forms an integral part of the Clauses. 

Clause 3 411 
Third-party beneficiary clause 

3.1 	The data subject can enforce against the data exporter this Clause 3, Clause 4(b) to 
Ciause 4(i), Clause 5(a) to Clause 5(e), and Clause 5(g) to Clause 5(j), Clause 6.1 and 
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• 
6.2, Clause 7, Clause 8.2, and Clauses 9 to 12, as third-party beneficiary. 

• Clause 5(e) and Clause 5(g), Clause 6, Clause 7, Clause 8.2, and Clauses 9 to 12, in 
cases where the data exporter has factually disappeared or has ceased to exist in law 
unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data 
exporter by contract or by operation of law, as a result of which it takes on the rights 

• and obligations of the data exporter, in which case the data subject can enforce them 
against such entity. 

	

3.3 	The data subject can enforce against the sub-processor this Clause, Clause 5(a) to 
Clause 5(e) and Clause 5(g), Clause 6, Clause 7, Clause 8.2, and Clauses 9 to 12, in 
cases where both the data exporter and the data importer have factually disappeared 
or ceased to exist in law or have become insolvent, unless any successor entity has 
assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of 
law as a result of which it takes on the rights and obligations of the data exporter, in 
which case the data subject can enforce them against such entity. Such third-party 
liability of the sub-processor shall be Iimited to its own processing operations under 
the Clauses. 

	

3.4 	The parties do not object to a data subject being represented by an association or 
other body if the data subject so expressiy wishes and if permitted by national law. 

Clause 4 

Obligations of the data exporter 

The data exporter agrees and warrants: 

(a) that the processing, including the transfer itseif, of the personal data has been and will 
continue to be carried out in accordance with the relevant provisions of the applicable 
data protection law (and, where applicable, has been notified to the relevant 
authorities of the Member State where the data exporter is established) and does not 
violate the relevant provisions of that State; 

(b) that it has instructed and throughout the duration of the personal data-processing 
services will instruct the data importer to process the personal data transferred oniy 
on the data exporter's behalf and in accordance with the applicable data protection 
law and the Clauses; 

(c) that the data importer will provide sufficient guarantees in respect of the technical and 
organisational security measures specified in Appendix 2 to this contract; 

(d) that after assessment of the requirements of the applicable data protection law, the 
security measures are appropriate to protect personal data against accidental or 
unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disciosure or access, 
in particular where the processing involves the transmission of data over a network, 
and against ali other unlawful forms of processing, and that these measures ensure a 
levei of security appropriate to the risks presented by the processing and the nature of 
the data to be protected having regard to the state of the art and the cost of their 
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implementation; 

(e) that it will ensure compliance with the security measures; 

(f) that, if the transfer involves special categories of data, the data subject has been 
informed or will be informed before, or as soon as possibie after, the transfer that its 
data couid be transmitted to a third country not providing adequate protection within 

• 	the meaning of Directive 95/46/EC; 

(g) to forward any notification received from the data importer or any sub-processor 
pursuant to Clause 5(b) and Clause 8.3 to the data protection supervisory authority if 
the data exporter decides to continue the transfer or to lift the suspension; 

(h) to make avaiiable to the data subjects upon request a copy of the Clauses, with the 
exception of Appendix 2, and a summary description of the security measures, as well 
as a copy of any contract for sub-processing services which has to be made in 
accordance with the Clauses, unless the Clauses or the contract contain commercial 
information, in which case it may remove such commercial information; 

that, in the event of sub-processing, the processing activity is carried out in accordance 
with Clause 11 by a sub-processor providing at least the same levei of protection for 
the personal data and the rights of data subjects as the data importer under the 
Clauses; and 

that it will ensure compliance with Clause 4(a) to Clause 4(i). 

Clause 5 

Obligations of the data importer 

The data importer agrees and warrants: 

to process the personal data only on behalf of the data exporter and in compliance with 
its instructions and the Clauses; if it cannot provide such compliance for whatever 
reasons, it agrees to inform promptly the data exporter of its inability to comply, in 
which case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate 
the contract; 

• 
(b) 	that it has no reason to beiieve that the legislation applicable to it prevents it from 

fulfilling the instructions received from the data exporter and its obiigations under the 
contract and that in the event of a change in this legislation which is likely to have a 
substantial adverse effect on the warranties and obligations provided by the Clauses, 
it will promptly notify the change to the data exporter as soon as it is aware, in which 

• case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the 
contract; 

(c) that it has impiemented the technical and organisational security measures specified 
in Appendix 2 before processing the personal data transferred; 

(d) that it will promptly notify the data exporter about: 
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• 

(i) any legally binding request for disclosure of the personal data by a law 
enforcement authority unless otherwise prohibited, such as a prohibition under 
criminal law to preserve the confidentiality of a law enforcement investigation; 

(ii) any accidental or unauthorised access; and 

(iii) any request received directly from the data subjects without responding to that 
request, unless it has been otherwise authorised to do so; 

(e) to deal promptly and properly with all inquiries from the data exporter relating to its 
processing of the personal data subject to the transfer and to abide by the advice of 
the supervisory authority with regard to the processing of the data transferred; 

(f) at the request of the data exporter to submit its data-processing facilities for audit of 
the processing activities covered by the Clauses which shall be carried out by the data 
exporter or an inspection body com posed of independent members and in possession 
of the required professional qualifications bound by a duty of confidentiality, selected 
by the data exporter, where applicable, in agreement with the supervisory authority; 

(g) to make available to the data subject upon request a copy of the Clauses, or any 
existing contract for sub-processing, unless the Clauses or contract contain 
commercial information, in which case it may remove such commercial information, 
with the exception of Appendix 2 which shall be replaced by a summary description of 
the security measures in those cases where the data subject is unable to obtain a copy 
from the data exporter; 

(h) that, in the event of sub-processing, it has previously informed the data exporter and 
obtained its prior written consent; 

(1) 
	

that the processing services by the sub-processor will be carried out in accordance 
with Clause 11; 

to send promptly a copy of any sub-processor agreemen 	conFltygepsysigmf ittifzarr  

• 

• Clauses to the data exporter. 
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• 

Liability 

	

6.1 	The parties agree that any data subject, who has suffered damage as a result of any 
breach of the obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 by any party or sub-
processor is entitied to receive compensation from the data exporter for the damage 
suffered. 

	

6.2 	If a data subject is not able to bring a claim for compensation in accordance with 
paragraph 1 against the data exporter, arising out of a breach by the data importer or 
his sub-processor of any of their obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 
because the data exporter has factually disappeared or ceased to exist in law or has 
become insolvent, the data importer agrees that the data subject may issue a claim 
against the data importer as if it were the data exporter, unless any successor entity 
has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract of by operation 

26 
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of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity. • 	The data importer may not rely on a breach by a sub-processor of its obligations in 
order to avoid its own liabilities. 

6.3 	If a data subject is not able to bring a claim against the data exporter or the data 
importer referred to in paragraphs 1 and 2, arising out of a breach by the sub-processor 
of any of their obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 because both the data 

e 
	exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or 

have become insolvent, the sub-processor agrees that the data subject may issue a 

claim against the data sub-processor with regard to its own processing operations 
under the Clauses as if it were the data exporter or the data importer, unless any 
successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data 
importer by contract or by operation of law, in which case the data subject can enforce 
its rights against such entity. The liability of the sub-processor shall be limited to its own 
processing operations under the Clauses. 

Clause 7 

• Mediation and jurisdiction 

e 
7.1 	The data importer agrees that if the data subject invokes against it third-party 

beneficiary rights and/or claims compensation for damages under the Clauses, the 

data importer will accept the decision of the data subject: 

(a) to refer the dispute to mediation, by an independent person or, where 
applicable, by the supervisory authority; 

(b) to refer the dispute to the courts in the Member State in which the data exporter 
is established. 

	

7.2 	The parties agree that the choice made by the data subject will not prejudice its 

(410 	 substantive or procedural rights to seek remedies in accordance with other provisions 
of national or international law. 

e 	 Clause 8 

• 	Cooperation with supervisory authorities- 

1 

	

8.1 	The data exporter agrees to deposit a copy of this contract with the supervisory 
authority if it so requests or if such deposit is required under the applicable data 

e 
	protection law. 

	

8.2 	The parties agree that the supervisory authority has the right to conduct an audit of the 
data importer, and of any sub-processor, which has the same scope and is subject to 
the same conditions as would apply to an audit of the data exporter under the 
applicable data protection law. • 	8.3 	The data importer shall promptly inform the data exporter about the existence of 
legislation applicable to it or any sub-processor preventing the conduct of an audit of 
the data importer, or any sub-processor, pursuant to paragraph 2. In such a case the • 	 27 
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to 

data exporter shall be entitled to take the measures foreseen in Clause 5(b). 

e Clause 9 

Governing Law 

The Clauses shall be governed by the Iaw of the Member State in which the data exporter is 
established, namely the law of England and Wales. 

Clause 10 

Variation of the contract 

The parties undertake not to vary or modify the terms of the Clauses. This does not preclude 
the parties from adding clauses on business related issues where required as long as they do 
not contradict the Clauses. 

Clause 11 

Sub-Processing 

The data importer shall not subcontract any of its processing operations performed on 

411 
	

behalf of the data exporter under the Clauses without the prior written consent of the 
data exporter. Where the data importer subcontracts its obligations under the Clauses, 
with the consent of the data exporter, it shall do so only by way of a written agreement 
with the sub-processor which imposes the same obligations on the sub-processor as 
are imposed on the data importer under the Clauses. Where the sub-processor fails to 
fulfil its data protection obligations under such written agreement the data importer 
shall remain fully liable to the data exporter for the performance of the sub-processor's 
obligations under such agreement. 

• 
11.2 The prior written contract between the data importer and the sub-processor shall also 

provide for a third-party beneficiary clause as laid down in Clause 3 for cases where 
th) 	 the data subject is not able to bring the claim for compensation referred to in paragraph 
• 1 of Clause 6 against the data exporter or the data importer because they have 

factually disappeared or have ceased to exist in Iaw or have become insolvent and no 
successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data 
importer by contract or by operation of law. Such third-party liability of the sub- 

• processor shall be limited to its own processing operations under the Clauses. 

11.3 The provisions relating to data protection aspects for sub-processing of the contract 
referred to in paragraph 1 shall be governed by the law of the Member State in which 
the data exporter is established, namely the law of England and Wales. 

r 
11.4 The data exporter shall keep a list of sub-processing agreements concluded under the 

Clauses and notified by the data importer pursuant to Clause 5(j), which shall be 
updated at least once a year. The list shall be available to the data exporter's data 
protection supervisory authority. 

e 
6136987.1 
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1111 	
Obligation after the termination of personal data-processing services 

12.1 The parties agree that on the termination of the provision of data-processing services, 
the data importer and the sub-processor shall, at the choice of the data exporter, return 
all the personal data transferred and the copies thereof to the data exporter or shall 
destroy all the personal data and certify to the data exporter that it has done so, unless 
legislation imposed upon the data importer prevents it from returning or destroying ali 
or part of the personal data transferred. In that case, the data importer warrants that it 
will guarantee the confidentiality of the personal data transferred and will not actively 
process the personal data transferred anymore. 

12.2 The data importer and the sub-processor warrant that upon request of the data 
exporter and/or of the supervisory authority, it will submit its data-processing facilities 
for an audit of the measures referred to in paragraph 1. 

e 

• 

e 

e 
to 

e 

• 
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• 
• On behalf of the data expor-ter: 

• 
Name (written out in fuli): Peter John Leathem 

• 
Position: CEO 

Address: Phonographic Performance Limited, 1 Upper James Street, London W1F 9DE, UK 

Other information necessary in order for the contract to be binding (if any): N/a 

Phonographic Performance Ltd 
1 Upper James Street 
London 
W1F 9DE 

(stamp of organisation) 

On behalf of the data importer: 

Name (written out in full): Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza 

Position: Diretora de Distribuição 

Address: Rua Apeninos, 429 — sala 516 — Aclimação, São Paulo, SP-CEP:01533-000, Brazil 

• • • 
• 
• 
• 
• • • 
• 
• 

• 

Signature: 	 

he contract to be binding (if any): N/a 

111) 

Other information necessary in order 

(stamp of organisation) 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
  

1'3.985.563/0001-991  
ASSIM .Associação de Intérpretes e Músicos 

Rua Apeninos, 429 . 5° Andar • Cj. 616 
Aclimação • CEP: 01533-000 

, ,„ SÃO PAULO - SP. 
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 •

  

• 
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• 

Appendix 1 

to the Standard Contractual Clauses 

This Appendix forms part of the Clauses and must be completed and signed by the 
partes 

The Member States may complete or specify, according to their national procedures, any 
additional necessary information to be contained in this Appendix 

Data exporter 

The data exporter is (please specify briefly activities relevant to the transfer): 

PPL is the UK-based collective management organisation responsible for collecting and 
distributing revenue due to the owners of sound recording copyright and performers from the 

• licensing of the broadcast, playing in public and some other uses of their recorded music in 
the UK. 

Data importer 

The data importer is (please specify briefly activities relevant to the transfer): 

ASSIM is a Brazil-based collective management organisation responsible for collecting and 
distributing revenue due to owners of sound recording copyright and performers from the 
licensing of the broadcast, playing in public and some other uses of their recorded music in 
Brazil. ASSIM also acts on behalf of a number of its performer and record company members 
to collect revenue from other collective management organisations responsible for collecting 
and distributing revenue arising from similar exploitation of these rightholders' recorded music 
in other countries. 

Data subjects 

• The personal data transferred concern the following categories of data subjects (please 
• specify): 

• 
Performers whose musical performances are embodied in recorded music 

Categories of data 

The personal data transferred concern the following categories of data (please specify): 

• 

• 

•
 

•
 •
 •
 •
  4

1
 •
 

Title (recording name and band/artist name) of sound recordings which contain the 
performances of the performers, ISRC (unique international identification numbers used 
across the recorded music industry to ensure identification of recordings and performers). 

•
 

IP
 •

 •
 •

  •
  
•
 •
 

None 
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Special categories of data (if appropriate) 

The personal data transferred concern the following special categories of data (please 
specify): 



•
•
•
•
•
•
•
 

• 

d signature 

kÓ  
• 

d signature 

Processing operations 

The personal data transferred will be subject to the following basic processing activities 
(please specify): 

- PPL shall send "Played Main Artist" data for each calendar year to ASSIM in a CSV 
file. 

- ASSIM shall import the data into its distribution system. 

- ASSIM shall match the data to the performer data in its database. 

• 
- ASSIM shall send its "Claims" data to PPL in a CSV or MS Excel file. 

- PPL shall import ASSIM's Claims data into its distribution system. 
• 

• - PPL shall process allocations of revenue to the performers represented by ASSIM. 

PPL shall send to ASSIM details of the distributable allocations made to each performer 
represented by ASSIM. 

• 

• DATA EXPORTER 

• 
• Name: Peter John Leathem 

DATA IMPORTER 

Name: Cristiane Marcela Camargo e Godoy de 
Souza 

• • 
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Appendix 2 

to the Standard Contractual Clauses 

This Appendix forms part of the Clauses and must be completed and signed by the 
parties 

Description of the technical and organisational security measures implemented by the data 
importer in accordance with Clauses 4(d) and 5(c)(or document/legislation attached): 

Data received will be handled only by full-time employees, and by sub-contractors only if PPL 
expressly consents. Data will be processed during working hours in the premises with security 
officers documenting every visitor. Workspace is video-monitored. Data will be processed 
using software, with Os and passwords, which are given to employees, and ali employees' 
activities are monitored. The data importer also has all other standard security measures in 
place for a company that handles large quantities of data, including but not limited to an 
appropriate firewall. 

• • r 
• 

110 
• 

• 

• 

• 
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• 	 Schedule 2 

PPL's Code of Business Ethics (incorporating its Anti-Bribery, Conflict of Interest and Public 
Interest Disclosure Policies) 

Code of Business Ethics 

Introduction - Dignity at Work, Integrity, Honesty 

Our Code of Business Ethics and the associated policies contain everything you need to know about 
doing the right thing at work. 

The Behaviour We Need to Dem onstrate 

Integrity 

Integrity is one of our core values. It shows itself in faimess, teamwork and tolerante of people's 
differences, and thrNes in an environment of mutual trust and consideration. It demands high 
standards of personal behaviour, treating each other and the Company's property with respect at ali 
times and dealing fabris/ and openly with all the Company's record company members, performer 
members, Customers and suppliers. 

Having integrity is not only the right thing to do; it also lies at the heart of our duty to our record 

• company members, performer members and our Customers and is vital to our continued success. 

41 	Dignity at Work 

Each one of us rightly expects to be treated with dignity at work and the Company expects that each 
of us will play their part to ensure that working at or with the Company is a pleasant and non-
discriminatory experiente, where everyone is accorded the respect and consideration of their 

• colleagues. Our Equal Opportunities, Bullying, Discrimination and Harassment Policy underpins this 
part of the Code. 

• Ali colleagues, clients and people with whom we come into contact during our working duties should 
be treated with dignity and respect. You are reminded that you have a responsibility to contribute to 
providing a supportive working environment. 

No form of discrimination, harassment, victimisation or bullying will be tolerated or condoned and all 
complaints of such behaviour will be property investigated. Any other form of victimisation or bullying 
will be acted upon, thoroughly investigated and the alleged bully may be subject to action under the 

• 
Company's Disciplinary and Dismissal Procedure. 

If you are being discriminated against, harassed, victimised or bullied, or witness such behaviour 
• against others you should report the matter in confidente to a member of Human Resources. The 

matter can then be followed up following steps set out in the Company's full Equal Opportunities, 

• Bullying and Harassment Policy's complaints procedure. 

Honesty 

• You should also bring a spirit of honesty and fair play to everything you do at work. As we strive 
towards service excellence, we cannot afford to cut comers or ignore regulations. 

If you behave in a dishonest way, the Company will take action against you. When on the other hand 
you behave with integrity, the Company will endeavour to support you. 

Each one of us must comply with all laws that are in force wherever the Company does business. The 
Company will never support or tum a blind eye to law-breaking by employees and will co-operate with 
the authorities in investigations. 

41 
Information Accuracy 

Information is an extremely valuable resource and it is at the heart of the Company's success. That 
means that each of us must contribute to maintaining accurate records, in line with the law and the 
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guidelines laid down by the Company. We must also ensure that all records are kept safe from 
physical loss or damage and from unauthorised access. 

Money Matters 

Ali accounts and records must be documented in a way that clearly identifies and describes the troe 
nature of the business transactions. Accounting records and financial reports should comply with 
accounting standards, generally-accepted accounting practices and the Company's documented 
accounting policies. Personal expenses should comply with the Company's Business Expenses 
Policy and Travel and Entertainment Policy (which is available from the Finance Department). 

We can all help to combat fraud and theft. If you see that controls are weak in your area, teu! your 
Manager. Ideally, every transaction where fraud could occur should have more than one person to 
authorise, implement and record it. Be aware of what the procedures are meant to be. That way, odd 
behaviour is much more noticeable. 

Speaking Up • 	If you become aware that another employee or group of employees is behaving dishonestly or in 
contravention of any of the Business Ethics Policies it is important that you do not tum a blind eye, but 
act to alert the Company to your suspicions. To ensure that you feel supported in this process we 
have introduced the Public Interest Disclosure Policy, which expiains the detailed confidential process 

• for bringing your suspicions to our attention. 

• The following Policies form part of and support our Code of Business Ethics. 

Anti-Briberv Policv 

Introduction • 	
PPL is committed to the highest standards of ethical conduct and integrity in its business activities in 
the UK and overseas. It will not tolerate any form of bribery by, or of, its employees, agents or 
consultants or any person or body acting on its behalf. This policy is a key part of PPL's procedures to 
prevent bribery. In particular, it is designed to: 

• 
	

• Provide information about the serious criminal offences created by the Bribery Act 2010; 

▪ Confirm what PPL expects from its employeesand other associated persons (defined 
be low); 

• Explain what to do if you encounter or suspect bribery, and how PPL will respond; and 

1 Set out some other key steps being taken by PPL to address bribery risks. 

• 

• 

• 
The Bribery Act 2010 is effective from 1 July 2011. It makes it a criminal offence for anyone to: 

Importante of complying with this policy 

Any breach of this policy is likely to constitute a serious disciplinary, contractual and criminal matter 
for those concemed, and may also create criminal liability for PPL and/or serious damage to its 
business activities and/or reputation. Therefore it is very important that you read, understand and 
comply with this policy. If as a PPL employee you are unclear about any aspect of this policy, please 
raise this with your manager. PPL employees should treat this policy as being part of the PPL 
Employee Handbook. It will be incorporated fully into the Employee Handbook when it is next revised. 
If you have queries as a potential other "associated person" of PPL (defined below), please raise 
these with your primary PPL contact or with PPL's Director of Legal & Business Affairs. 

Criminal offences under the Bribery Act 2010 



• 

• 

• 
lo 

tt 

e 

e 
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• 

• 
a 

• 

• request, agree to receive or accept a bribe (passiva bribery). 

A "bribe" can be financial, or some other type of advantage. The key concept is whether it is intended 

• 
to induce someone to perform a relevant function or activity improperly (or reward them for having 
done so). A "relevant function or activity" includes any activity performed in the course of employment, 
or on behalf of another company or individual, where the person perforrning that activity is expected to 

411 	
do so in good faith, impartially, or in accordance with a position of trust. Some exemples of what may 

4111 	
constitute a bribe are given later in this policy. 

Your role in preventing bribery 

This section of PPL's Anti-Bribery Policy sets out more details of what PPL expects from its 
employees and other associated persons in relation to anti-bribery matters. 

Zero tolerance of bribery 

Employees or associated persons must not offer, promise or give (or request, agree to receive or 
accept) any bribe, under any circumstances. This is never justified, and obtaining or retaining 
business or a business advantage for PPL is certainly not a justification. You should also be watchful 
for any signs of bribery, even if it does not directly involve or affect you. The definition of a bribe is set 

out in section 1 of this policy. Remember that a bribe does not necessarily have to be financial. 

Corporate entertainment, hospitality and gifts 

The official guidance on the Bribery Act 2010 makes it clear that corporate entertainment, hospitality 
and gifts can in theory be used as a bribe. However, the official guidance also indicates that this will 
not constitute bribery as long as it is reasonable and proportionate and offered/received in good faith. 

Offering or giving corporate entertainment, hospitality and gifts 

Under this anti-bribery policy, PPL permits the offering or giving of corporate entertainment, hospitality 
and gifts provided that this is undertaken reasonably and proportionately to (i) establish or maintain 
good business relations between PPL and another party, (ii) improve the image and reputation of 
PPL, and/or (iii) present PPL's services effectniely. This must be offered or given in good faith and not 
to secure (or reward) the improper performance of a relevant function or activity. 

Before offering or giving any PPL corporate entertainment, hospitality and gifts, consider: 

Ftjázi 	Azzam 
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4 Is it being undertaken for one of the legitimate reasons listed above? Is ff reasonable 
proportionate, to what it is seeking to achieve? Will that be apparent to those to whom it is offered or 
given, or to others? 

4 Does the timing or nature of what is proposed give rise to any potential risk or perception of bribery 
(such as corporate hospitality being offered to a third party shortly before that third party makes a 
decision about a contract with, or which might be entered into with, PPL)? 

If you are any doubt about whether a proposal for PPL corporate entertainment, hospitality or gifts is 
appropriate and satisfies the requirements of this section of this policy, please raise this with your 
Head of Department before proceeding and seek guidance from PPL's Director of Legal & Business 
Affairs as required. Other PPL polices may also apply, such as PPL's expenses policy or budgetary 
controls. 

Accepting or keeping corporate entertainment, hospitality or gifts 

Under this anti-bribery policy, PPL permits its employees to accept invitations of extemal corporate 
entertainment/hospitality (e.g. invitations of drinks, meais, events, etc) on the following basis: 

da 	 1 Asa general mie invitations to corporate entertainment/hosnitalitv 

PPL as a company can also be liable for the corporate criminal offence of "failing to prevent bribery", if 

employees or other "associated persons" of PPL bribe someone with the intention of obtaining (or 
retaining) business ora business advantage for PPL. This could cover a situation where, e.g. a bribe 
is offered to someone to induce them improperly into taking out a PPL licence, becoming a PPL 
member, supplying a service to PPL or agreeing to receive a ser ice from PPL. 

As well as covering employees, PPL's "associated persons" could, depending on the circumstances, 
include others such as temporary workers, consultants, contractors and agents (whether work ing on 
behalf of PPL in the UK or doing so overseas). 

A company has a defence to the criminal offence of failing to pre,,ent bribery, if it has "adequate 

procedures" in place designed to prevent bribery. PPL is committed to maintaining such procedures, 
and this policy forms part of them. However, please be aware that PPL's adequate procedures will not 
protect an individual or other party from criminal liability, where that individual or other party commits 

active (or passive) bribery. 

Scope of this policy 

This policy applies to ali PPL employees. It also applies to its temporary workers, consultants, 
contractors and agents within the UK and overseas (as, whilst they may not always be "associated 
persons" under the Bribery Act 2010, PPL still expects them to maintain high anti-bribery standards). 



• • 
• If you know or suspect that — whatever the value or nature — what is being offered or given to you is 

intended as a bribe, you must not accept it and must instead report the matter immediately in 
• accordance with the reporting procedures specified below. If this applies to a gift which you have 

already received, mention this when you report the matter and you will be advised as to what to do 
with the item(s) pending PPL's investigation of the matter. 

1111 
• Reporting suspected bribery 

• PPL expects its employees and associated persons to report immediately any suspicion of bribery, 
whether relating to: active or passive bribery; planned, attempted, current or previous bribery; bribery 
involving PPL employees or other PPL associated persons; or otherwise. It is hoped that the vast 

• majority of those with whom PPL has business dealings, in whatever context, will not pose a 
significant bribery risk and will operate suitable anti-bribery procedures of their own. However, 
unfortunately there may be exceptions to this and the possibility of bribery cannot be ruled out. 

• 
4 a licensee may seek to improperly influence matters relating to their PPL licensing; 

• 
4 a member may seek to improperly influence matters relating to their membership or payments; 

• 4 a supplier may seek to improperly influence the award or renewal of a supply contract; 

• third parties may seek to improperly obtain data, or some other advantage, from PPL; or 

• 1 colleagues may seek to improperly influence a licensee, member, supplier or other third party. 

Employees suspecting bribery of these or any other types should report this immediately. This should 
be done using PPL's existing Public Interest Disclosure procedure, as PPL considera bribery to fali 
within the scope of "maipractice" covered by that procedure. Other associated persons should report 
any suspicion of bribery to their primary PPL contact, or to PPL's Director of Legal & Business Affairs. 

PPL's Anti-bribery Commitments 

This section of PPL's Anti-Bribery Policy explains how PPL will respond to reports of suspected 
bribery and certain other steps that PPL is taking as part of its anti-bribery procedures. 

• 
Action in the event of alleged or suspected bribery 

PPL will fully investigate any reported or detected instances of alleged or suspected bribery in 
accordance with its existing Public Interest Disclosure policy and procedures. Employees suspected 
of bribery may be suspended from their duties while the investigation is being carried out. PPL will 
invoke its disciplinary procedures where any employee is suspected of bribery, and proven allegations 

• 
may result in a finding of gross misconduct and immediate dismissal. 

• 
Where alleged or suspected bribery relates to an associated person of PPL other than an employee, 
PPL reserves its rights (including under any contract between PPL and such associated person) to 

• take appropriate action in response, which may depending on the circumstances include contract 

• 
termination/cessation of business relations. 

• PPL may also report alleged or suspected bribery to the relevant authorities, including the Director of 
Public Prosecutions, Serious Fraud Office, Revenue and Customs Prosecutions Office and/or the 
police. PPL will assist the relevant authorities in any subsequent prosecution. 

• 
• • • 

Funding contributions and similar donations 

The official guidance on the Bribery Act 2010 identifies that there may be a higher risk of bribery in 
relation to certain types of transactions, including charitable donations and other contributions. As 
PPL operates as a not-for-profit organisation on behalf of its members, it already has in place certain 
controls in relation to the costs it incurs, including any charitable donations or funding contributions to 
e.g. other music industry organisations. Such donations and contributions are put before the PPL 
Board for approval, with appropriate conditions attached (such as repayment on terras) if applicable, 
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• 
• • • • 
• 

• 
• 

and with contractual agreements for higher value or longer term arrangements. The PPL Board's 
authority to agree such payments is also put before the PPL membership at the PPL AGM each year 

• for renewal, as a further govemance measure. 

Ongoing top-level commitment to bribery prevention 
• 

This policy and PPL's °varal! anti-bribery procedures have the full support of PPL's Executive 
• Management Team, and PPL's anti-bribery measures have been discussed at PPL Board levei. As 

• part of that commitment, PPL has carried out a detailed risk assessment relating to bribery, with a 

• 
view to ensuring that adequate procedures are in place to prevent bribery, proportionate to the risks. It 
is a continuing commitment, meaning that this poiicy and associated procedures will be kept under 

• regular review to ensure that they remain adequate and proportionate. This will be primarily carried 
out on behalf of, and in consultation with, PPL's Executive Management Team by the HR Director and 
Director of Legal & Business Affairs. 

Conflict of Interest 

You are expected at ali times to act objectively in the best interests of the Company and to disregard 
your personal preference or advantage, when deaiing with record company members, performer 
members, suppliers, contractors, Customers or any person doing or seeking to do business with the 

• 
Company. 

You have a continuing obligation to avoid the use of your position with the Company for any direct or 
. indirect personal gain and to avoid entering into any situation where your personal or financial 

interests may conflict with those of the Company. A violation of this poiicy may constitute gross 

• misconduct. 

If you find yourself in a situation where a conflict of interest might arise, for instance if you have a 
connection with someone looking to do business with the Company or you have a reiationship 
(relative, partner, Glose friend) with a record company member or performer member, you shouid 

• declare your interest to your Line Manager and find someone else (and someone who does not report 
to you) to make the decision. 

• Likewise, it is better that you do not deal with the Company's suppliers on a personal basis. Where 
this is unavoidable, you shouid make sure that your Line Manager is aware of the arrangement and 
you are not given preferential treatment as a resuit of the suppliers reiationship with the Company. 

Holding a Significant interest in Competitors, Suppliers and Customers 

During your employment you will not, without the written consent of the Company, directly or indirectly 
be employed, engaged, concemed or interested in any other business whatsoever (provided that you 
shall not be prohibited from holding by way of investment any securities listed or dealt on the Stock 
Exchange and comprising not more than 5% of the securities of the class in question). 

• Additional Employment 

Working full time for the Company usually requires full commitment in terms of your time, energy and 
flexibility and you need to take regular and full breaks when you are not working for the Company so 
that you are refreshed when you retum to work. It is therefore general Company policy not to permit 
employees to take on additional employment and you shouid therefore first obtain the written consent 
of the Company before you become directly or indirectly employed, engaged, concemed or interested 
in any other business whatsoever, including consultancy. 

Exceptions may on occasions be agreed but must be approved by the Head of Department in writing. 
Permission will not be unreasonably withheld if the Head of Department is satisfied there is no conflict 
of interest e.g. working for competitors or suppliers, use of Company materiais, information or 
property etc. and it is felt that your additional employment will not affect your performance at the 
Company or take your working hours mer acceptabie or legal leveis of total working time. If approved, 
you will be notified in writing and a copy will be kept on your Human Resources file. Any agreed 
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• 
• additional employment should not interfere with your ability to undertake the job for which you are 

employed by the Company and must never be performed in the Company's time. 
• 

Using the Company's name in outside activities 

• 
In your personal activities, you must not use the Company's name or associate yourself with the 
Company in any way when endorsing any product, service, organisation, or political candidate or 

• political cause. In case of any uncertainty please contact the Public Relations Department. 

• 

It is vitally important to the future of the Company, our record company members, our performer 
members, our Customers and our employees that the Company operates the highest possible 
standards of service and maintains the highest possible ethical standards in public life and in ali of its 
practices. This commitment is reflected in our Code of Business Ethics which is designed to ensure 
we deliver on this promise. 

We believe that the Company does currently operate with the utmost integrity, but by implementing 
• this policy we are guarding against complacency and acting to protect the interests of our record 

company members, performer members, our Customers and our employees. In situations in other 

111 	
organisations where malpractice has come to light it is often the employees that are the first to realise 
that there may be maipractice within a department or an organisation but they may not express their 

• concems because they feel that speaking up would be disloyal to their colleagues or to the Company. 
They may also fear harassment or victimisation. In these circumstances, it may be easier to ignore 
the concems rather than report what may just be a suspicion of malpractice. 

The Company wishes to strongly encourage employees to raise genuine concerns about malpractice 
at the earliest practicable stage rather than wait for proof. Malpractice within the Company is taken 
very seriously. 

• This procedure is for you to raise any concems you may have about malpractice in connection with 
the Company. The aim is to provide a mechanism under which genuine concems can be raised 
intemally and, only if necessary, extemally without fear of adverse repercussions to the individual. It is 

• also intended to promote throughout the Company a culture of openness and a shared sense of 
integrity by inviting ali employees to act reasonably in order to uphold the reputation of the Company 
and maintain public confidence. 

• 
This procedure also seeks to balance the need to provide safeguards for employees who raise 
genuine concerns about maipractice against the need to protect other employees and the Company 
against uninformed or vexatious allegations which can cause serious difficulty to innocent individuais. 

Scope 

4111 	The types of matters regarded as "malpractice" for the purposes of this procedure are as follows: 

• 4 criminal activity; 

• 
4 failure to comply with a legal obligation; 

• miscarriage of justice; 

• t danger to health and safety; 

• damage to the environment, financial malpractice or impropriety or fraud; 

4 [improper conduct or unethical behaviour;] or 

• deliberate attempts to conceal information relating to any of the above. 
• 

• 
Disclosure 

• 

•  
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If you have a cause for concem within the scope of this procedure, you should contact the Designated 
Officer, the Human Resources Director, in the first instance and disclose the grounds for the belief 

• of maipractice. In the absence of the Designated Officer, you should contact the Executiva Director. 

On receipt of such a disclosure, the Designated Officer may ask to interview you ("the Discloser"), in 
• confidence, and this would take place as soon as practicable after the initial disclosure. The purpose 

• 
of the interview will be for them to obtain as much information as possible about the grounds of the 
belief of malpractice and consult with the Discloser about further steps which could be taken. As the 

• Discloser, you may be accompanied by a Trade Union Representativa or a work colleague at the 
inteNew. The Designated Officer may be accompanied by an administrativa assistant to take notes 
but these will not identify the Discloser to safeguard confidentiality. 

• 
• • 

Recommendations 

As soon as practicable after the interview (or after the initial disclosure if no interview takes place) the 
Designated Officer will consider the information made available and make recommendations as to 
what action should be taken by the Company, if any. If necessary the Designated Officer may 
delegate an initial investigation to establish all the relevant facts to a sub-committee, who will report 
its findings to him or her. In making his or her recommendations the Designated Officer will indicate 
whether an investigation should be conducted and if so, what form it should take. This will depend on 
the nature of the matter raised and may involve: 

• an intemal investigation (which may implicate one of the Company's procedures listed above); 

• referral to the Police; or 

4 an independent enquiry. 

The grounds on which the Designated Officer may recommend that no further action by the Company 
should be taken may include the following: 

4 that the Discloser does not have a reasonable belief that maipractice within the meaning of this 
procedure has occurred, is occurring or is likely to occur; or 

41 the Discloser is not acting in good faith; or 

4 the matter concerned is already the subject of legal proceedings, or has already been referred to 
the Police or other public authority; or 

4 that the matter is already (or has already been) the subject of proceedings under one of the 
Company's other procedures relating to staff. 

Any recommendations made under this procedure will be made by the Designated Officer to the 
• Board of Directors via the Chairman and CEO, unless it is alleged that a member(s) of the Board is 

involved in the alleged malpractice or unless there are other reasonable grounds for not doing so, in 
which case recommendations will be made to Martin Mills Esq, Chairman, Beggars Group Limited, 

• 17-19 Alma Road, London, SW18 1AB. The recipient of the recommendations will take all steps in his 
or her power to ensure that they are implemented except to the extent that in the view of the recipient 
there are good reasons for not doing so. 

• Feedback 

• 
• 

• The Designated Officer will inform the Discloser in writing what action if any, is to be taken. If the 
Designated Officer decides no action should be taken (either because there is no prima fade case to 
be investigated or after an internai investigation) the individual will be informed of the reason and 

1111 	allowed a second and final opportunity to remake the disclosure to the Board of Directors. The Board 

011 	
will have absolute discretion to decide on an appropriate form of action based on the circumstances of 
the case so far. F-uao 	Azzam 

Reg. JUCESP no. 933 
Tel. +55 (11) 5093-505C 

• 
"VVjuramenta as.com.br  

• f 	Tradução no 



• The person or persons against whom a concern is made will be informed of it, including any evidente 
supporting it, and will be allowed to comment before any investigation, or further action, is concluded. 

• In any investigation undertaken directly under this procedure, the Discloser or the person against 
whom the disclosure has been made will be entitled to be accompanied by his or her Trade Union 
Representative or a work colleague. 

External disclosure 

If, having exhausted the intemal procedure, the Discloser is not satisfied with the further steps (if any) 
decided upon or the outcome of any such steps, the Discloser may raise the matter concerned on a 
confidential basis directly with the Police or other appropriate public authority. 

Safeguards 

A report or recommendations by the Designated Officer in relation to the matter will not whenever 
possible identify the Discloser, unless the Discloser otherwise consents in writing or unless there are 
grounds to believe that the Discloser has acted maliciously. In the absence of such concems or 
grounds, the Designated Officer will not normally reveal the identity of the individual as the Discloser 
of information under this procedure except, (for example): 

4 where the Designated Officer is under a legal obligation to do so; or 

• 1 where the information is already in the public domain; or 

• 4 on a strictly confidential basis to the Designated Officer's administratiNe assistant for the time 
being; or 

11. 	
on a strictly confidential basis to a professionally qualified lawyer for the purpose of obtaining legal 

adÁce. 

• 
Individuais are encouraged to put their name to any disclosures they make since part of the purpose 
of this procedure is to promote openness and discourage any fear of reprise. Concems expressed 
anonymously are much less powerful and far less capable of being addressed but will be considered 
at the Company's discretion. In exercising this discretion, the Company will take account of matters 
such as: 

4 the seriousness of the issues raised; 

4 the credibility of the concems; 

4 the Iikelihood of confirming the allegation from alternative credible and/or attributable sources. Ali 
anonymous allegations will be passed to the Designated Officer for consideration, in consultation with 
others as appropriate. 

Any documentation (including computer files and disks) kept by the Designated Officer relating to the 
matter will be kept secure, so far as is practicable. Only the Designated Officer, his or her 
administrativa assistant and, where necessary, legal advisers and appropriate externai bodies shall 
have access to it. As far as practicable, any documentation prepared by the Designated Officer will 

111 	not reveal the identity of the individual as the Discloser of information under this procedure. 

• When the Discloser involves a Trade Union Representativa or work colleague in this procedure, the 

• Discloser will be under an obligation to use ali reasonable endeavours to ensure that representativa 
or work colleague keeps this matter strictly confidential, save as permitted under this procedure or as 
required by law. 

Subject to the paragraph below, the Company will not (and it will use ali its reasonable endeavours to 
ensure that its employees do not) subject the Discloser to any detriment, on the grounds of the 
Discloser's disclosure of information under this procedure. The Discloser should report any 
complaints of such treatment to a Designated Officer. If the Discloser wishes the Designated Officer 
to take action in relation to such complaints, the Discloser may be asked to consent in writing to the 

• Designated Officer revealing the Disclosers identity for the purposes of any such action. 	, 

• 
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• 
Protection against disciplinary action/harassment/victimisation 

No disciplinary action will be taken against the Discloser on the grounds of disclosure made by the 
Discloser in accordance with this procedure. This will not prevent the Company from bringing 
disciplinary action in cases where there are grounds to believe that a disclosure has been made 
maliciously or vexatiously or in bad faith or where an externai disclosure is made in breach of this 

• 
procedure without reasonable grounds. 

• The Company will not tolerate any harassment or victimisation (including informal pressure) of a 

• 
person making a disclosure in accordance with this procedure and will treat any such harassment or 
victimisation as serious gross misconduct which would be dealt with under the Disciplinary Procedure. 

Reporting outcome 

A record of all disclosures and of any subsequent action will be maintained by the Designated Officer 
for a period of three years. A report of the outcomes of any investigation will normally be made to the 
Board of Directors. 

e 

e • • 

• 

e 

e 
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Schedule 3 - summary of legislative frameworks, constitutions and mandates 

110 

	

• 	
1 	Legislative Frameworks 

	

1.1 	UK 

• 	Section 182D(1) of the Act provides that: 

	

e 
	 "Where a commercially published sound recording of the whole or any 

substantial pari of a qualifying performance- 

(a) is played in public, or 

(b) is communicated to the public otherwise than by its being made available 
to the public in the way mentioned in section 182CA(1), 

the performer is entitled to equitable remuneration from the owner of the 
copyright in the sound recording or, where copyright in the sound recording has 
expired pursuant to section 191HA(4), from a person who plays the sound 

• recording in public or communicates the sound recording to the public." 

• • 	Section 191G(1) of the Act provides that: 

• "Where a performer has transferred his rental right concerning a sound 
recording ora film to the producer of the sound recording or film, he retains the 
right to equitable remuneration for the rental. 

The reference above to the transfer of rental right by one person to another 

	

e 
	

includes any arrangement having that effect, whether made by them directly or 
through intermediaries." 

• At the date of this Agreement, English law does not provide any right to 
remuneration in respect of, or to participate in, any private copying or blank 
tape levy or similar arrangement. 

• The limitation period in the UK is (in the absence of fraud or latent damage) 
generally the preceding six (6) years. 

	

1.2 	Brazil 

• Law 9.610/1998 

Title V 
Neighboring Rights 
Chapter I 
Introductory Provisions 

F•t.i 	SÇ)bhi Azzam 
keg, JUCESP no. 933 
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89. The provisions on authors' rights shall apply, mutatis mutandis, to the rights 
of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations. 
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• 
Sole paragraph. The protection under this Law of the rights referred to in this • 	Adiete shall leave intact and in no way affect the guarantees afforded to the 
authors of literary, artistic or scientific works. 

Chapter II 
Rights of Performers 

• 90. A performer enjoys the exclusive right to authorize, for a consideration or 
• free of charge, or to prohibit 

I. the fixing of his performances; 

II. the reproduction, public performance and rental of his fixed performances; 

III. the broadcasting of his fixed or unfixed performances; 

IV. the making available to the public of his performances in such a way that 
any person may have access to them at the time and i r , heo that P-f I ce u-aafSurihi Azzarn 
person's choosing; 	 Reg. JUCESP no. 933 

Tél. +55 (11) 5093-5050 
V. any other form of use of his performances. 	 wwwjuramentadas c br 

Tradução no. ‘Cl 
§1 Where two or more performers take part in a performance, their rights shall 
be exercised by the leader of the group. 

§2 The protection of performers shall extend to the reproduction of their voices 
and likenesses where they are assocíated with their performances. 

91. Broadcasting organizations may fix the performances of performers who 
have authorized such fixation with a view to their use in a certain number of 
broadcasts; fixations made in that way may be preserved in public archives. 

Sole paragraph. The subsequent re-use of a fixation in Brazil or abroad shall 
be lawful only with the written authorization of the owners of the intellectual 
property embodied in the program, and additional remuneration shall be 
payable to the owners for each new use. 

92. Performers shall enjoy the moral right to the integrity and their authorship 
of their performances, including after the assignment of the economic rights, 
provided that the abridgment, condensing, editing or dubbing of the work in 
which they have taken part may be undertaken on the responsibility of the 
producer, but must not alter the nature of the performer's performance. 

Sole paragraph. The death of any of the participants in an audiovisual work, 
whether completed or not, shall not prevent the presentation and commercial 
exploitation of the said work, and shall not require additional authorization to 
be obtained; the remuneration accruing to the deceased under the contract and 
the law shall be incorporated in his estate or paid to his successors. 

36 
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• Chapter III 
Rights of Phonogram Producers 

93. A phonogram producer has the exclusive right to authorize or prohibit either 
for a consideration or free of charge, 

I. the direct or indirect, total or parti& reproduction of his phonograms; 

II. the distribution by sale or rental of copies of phonograms so reproduced; 

Pulg.91Prfn9P%zgm 
including broadcasting; e Reg. JUCESP no. 933 
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V. any other form of use of his phonograms that exists at present or might be 
devised in the future. 

Title VI 
Associations of Owners of Authors' Rights and Neighboring Rights 

97. Authors and the owners of neighboring rights may form non-profit-making 
associations for the exercise and defense of their rights. 

§1 The associations regulated by this Article exert public interest activity, as 
determined by this Act, and shall comply with its social function. (Included by 
Law No. 12.853, of august, 14, 2013) 

§2 It is forbidden to belong simultaneously at more than one collective 
association for management of rights of the same nature. (lncluded by Law 
No. 12.853, of august, 14, 2013) 

§3 Any owner of copyright or neighboring rights may at any time change 
associations, subject to written notification of the fact to the original 
association. (Included by Law No. 12.853 , of august, 14, 2013) 

§4. Associations with headquarters abroad shall be represented in Brazil by 
national associations set up as provided in this Law (Included by Law No. 
12.853 , of august, 14, 2013) 

e 	 §5. Only the originais owners of copyright or neighboring rights that are • 	directly associated at the nationals associations are able to vote or being 
voted at these associations (lncluded by Law No. 12.853 , of august, 14, 
2013) • 	§6 Only the originais owners of copyright or neighboring rights nationals or 
foreigners domiciled in Brazil that are directly associated at nationals 
associations can assume leadership positions in associations regulated by 
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Oltk 
this Article (lncluded by Law No. 12.853 , of august, 14, 2013) 

• 
98. By the act of affiliation, the members mandate the associations at article 
97 above to perform ali such acts as may be necessary for the judicial or 
extrajudicial defense of their copyright, and for the coilection of royalties. 
(Included by Law No. 12.853 , of august, 14, 2013) 

• The limitation period in Brazil is the preceding five (5) years. 

2 	Constitutions and Mandates 

2.1 	PPL 

• PPL is a company limíted by guarantee. A copy of its Constitution is available 
on PPL's website at: http://www.ppluk.com/About-Us/Who-VVe-Are/Annual-
Reports/.  

• PPL's "Performer Members" are, under PPL's Articles of Association: "such 
performers as are registered with (PPL] from time to time for the collection of 
income". 

• Under PPL's International Performer Mandate (a copy of which is available on 
PPL's website at: http://www.ppluk.com/I-Make-Music/International-Royalties-
Collection-Service/),  a PPL Member can (at his or her election) appoint PPL to 
act as his or her exclusive agent for the exercise, in respect of Sound 
Recordings of his or her qualifying performances, in such territories as are 
specified by the performer, of the rights to authorise or prohibit and collect 
payment, negotiate, settle and compromise any entitlement or claim of 
whatever nature in relation to: (i) the playing in public of any such Sound 
Recording; (ii) the communication to the public of any such Sound Recording 
(including Broadcast but not including the making available right); (iii) the rental 
or lending of any such Sound Recording; and (iv) the copying of any such 
Sound Recordings for the purpose of exercising (or authorising the exercise of) 
the rights set out in (i), (ii) and (iii); and the right to collect payment, negotiate, 
settle and compromise any entitlement or claim in relation to remuneration for 
or participation in any private copying or blank tape levy or other arrangement 
of a similar nature. 

2.2 ASSIM  

• THE CONSTITUTION, PURPOSES AND MANDATE OF THE ASSOCIATION 

ASSIM works based on article 5 - sections IX - XVII - XIX and XXVII of the 
Federal Constitution of 05/10/1988 and in accordance with the Laws governing 
the Rights of the Author and those related to them, adequate to Law 9.610 / 98 
Which governs and regulates such rights. 

Article 1: "ASSIM - ASSOCIATION OF PERFORMERS AND MUSICIANS", 
founded on February 4, 1978, is a non-profit 	ciatiá n faitirídedrfor~and 
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• 
e 

e 

• 

material defense of copyright and neighbouring rights, and is governed by this 
Statute and the legislation in force applicable to Associations. 

Article 2: The purposes of this Association are: 

Represent and defend the interests of its Associates, in and out of court, in 
national and foreign territory, always respecting the legal and constitutional 
norms, treaties and international agreements of which Brazil is a signatory, and 
to which this Association is subject to by virtue of Contract and / or bond 
established. 

II. Collect and administer the copyrights of musical and musical-musical works 
of which its associates are entitled to the right of communication to the public 
and of public performance, granting authorization or license to use, collecting 
the remuneration due, and distributing the perceived values. 

Collect and administer neighbouring rights of the phonograms of which its 
members are entitled, from the communication to the public, and from the 
public perfomance, granting authorization or license to use, collecting the 
remunerations due, and distributing the perceived values. 

Article 7: The member categories are subdivided finto separate categories of 
membership, separated between categories of Individuais and Legal Entities, 

as follows: 

A) C / A - Composer / Author 

B) I - Performer 

C) MA - Musician (non-featured performer) 

D) PFI - Independent Phonographic Producer 

E) Adv / T - Director of Audiovisual / Theater 

0 	 F) RO - Writer 

G) ACT - Actor 

Legal Entity Categories: 

A) PF - Phonographic Producer 

B) E - Editor/Publisher 

C) Pro-Adv - Audiovisual Producer 

• A copy of ASSIM's Statute and other information 
website: www.assim.orq.br. 

is available at ASSIM's 
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Signed by Peter John Leathem 
duly authorised for and on behalf of 

• 
Phonographic Performance Limited 

) 
) 
) 

(yr 

 

Signed by Cristiane Marcela Camargo e 

• Godoy de Souza 
duly authorised for and on behalf of 

• Associação de Intérpretes e Músicos 

OP 

• 

c 

• 
Reg. JUCESP no. 933 
Te. -55 (11) 5093-5050 
VAA,1̂,.uramentadas.c .br 

     

40 
6136987.1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96

