
    

__________________________________________________________________________ 
En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i especialment en allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades seran incloses a les bases de dades del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya de la Generalitat. La persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a la Biblioteca. En cas que no desitgeu que les vostres 
dades personals siguin utilitzades per enviar-vos informació de la Biblioteca o d’interès cultural, comuniqueu-ho al personal de la Biblioteca. 

FORMULARI   |  CARNET DE LA BIBLIOTECA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Cognoms  

Nom  
 

 

 

 

Adreça  Núm. Pis i porta 

Població 
 
 

Codi postal  

2a residència 
 
 

Telèfon fix 
 
 

Mòbil  

Correu electrònic  

Nacionalitat  Llengua habitual  

Nivell d’estudis 
 

 

AUTORITZACIONS 

Sí No 
Autoritzo la publicació de fotografies en activitats organitzades per la 
Biblioteca. 

Sí No 
Autoritzo la tramesa d’informació de les activitats de promoció de la lectura i 
difusió dels serveis i activitats culturals. 

 

MENORS DE 14 ANYS 

Nom i cognoms  
del pare/mare/tutor  

DNI  

 
Conec i accepto la normativa dels serveis de la Biblioteca. 

 
 
 

 
Data:       /       / 202                 Signatura 
      (Menors de 14 anys, signatura del tutor)*  

 
 
 
 

*Autoritzo el meu fill/filla a utilitzar els terminals informàtics de la Biblioteca per a la consulta d’Internet i 
assumeixo la responsabilitat sobre tota aquella informació que consulti. 

      Primària           Secundària            Universitaris             FP           Altres 

Gènere:      Masculí       Femení       No binari 

Data de naixement:       /        /                                     NIF        NIE       Passaport 

Sexe:       Home       Dona 
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