Biblioteca municipal

Mercè Rodoreda
Sol·licitud d'usuari del Sistema de Lectura Pública de Catalunya
CODI USUARI:

Tipus de sol·licitud:
 Alta

 Modificació

*

Per als menors de 14 anys és necessari emplenar les dades del representant legal
Dades d'identificació de la persona sol·licitant (cal mostrar document identificatiu)
Nom

Primer cognom

Segon Cognom

Data de naixement

DNI/NIF/Passaport

Gènere
 Home

 Dona

Adreça habitual
Carrer/plaça/avinguda

Número

Municipi

Comarca

Província

Telèfon fix

Mòbil

Adreça electrònica

Nivell d’estudis

Llengua habitual

Idioma dels avisos
 Català
 Castellà

Pis

Porta

Codi Postal

 Anglès

Nacionalitat
Adreça alternativa (si s’escau)
Carrer/plaça/avinguda

Número

Pis

Porta

Codi Postal

Municipi

Comarca

Província

Telèfon fix

Mòbil

Adreça electrònica

Autoritzacions
- La persona sol·licitant o representant legal autoritza la tramesa d'informació de les activitats de promoció de la lectura i
difusió dels serveis i activitats culturals.
 Sí
 No
- La persona sol·licitant o representant legal autoritza la publicació de fotografies en activitats organitzades per/a la biblioteca.
 Sí
 No
- El representant legal autoritza al menor* a fer ús dels ordinadors amb connexió a Internet i de la xarxa Wi-Fi de la
biblioteca, assumint-ne tota la responsabilitat sobre les accions que en faci i del contingut al qual accedeixi.
 Sí
 No
*
Els menors de 9 anys accediran sempre acompanyats.
Representant legal (si escau)
Nom

Primer cognom

Segon Cognom

Data de naixement

DNI/NIF/Passaport

Gènere
 Home

 Dona

Adreça habitual
Carrer/plaça/avinguda

Número

Pis

Porta

Municipi

Comarca

Província

Telèfon fix

Mòbil

Adreça electrònica

Codi Postal

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal.

Les dades que sol·licitem s'incorporaran al fitxer del Sistema de Gestió Bibliotecària creat per a la gestió dels serveis que s'ofereixen als usuaris
de les biblioteques públiques de Catalunya. Podran ser comunicades a organismes públics amb finalitats de gestionar i oferir aquests serveis. En
omplir aquest formulari entenem que ens atorgueu el vostre consentiment per portar a terme aquest tractament.
A la vostra Biblioteca podreu consultar les dades, fer-les rectificar, oposar-vos al seu tractament i cancel·lar-les. També podeu exercir aquests
drets adreçant-vos al Responsable del fitxer: Generalitat de Catalunya. Servei de Biblioteques, PI. de Salvador Segur, 1-9 08001 Barcelona.

