SOLICITUDE DE CARNÉ DE SOCIO/A

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE CAMBRE
Nº

NOME:

APELIDOS:

DATA DE NACEMENTO:

DNI/NIE/PASAPORTE:

LUGAR DE NACEMENTO:
ENDEREZO
RÚA/PZA:

Nº:

POBOACIÓN:

PISO:

MUNICIPIO:

TELÉFONO FIXO:

C.P.:

PROVINCIA:

TELEFONO MÓBIL:

CORREO
ELECTRÓNICO:
DECLARACIÓN
A) USUARIOS/AS MAIORES DE 16 ANOS
Desexo facerme socio/a das Bibliotecas Municipais de Cambre. Comprométome á devolución dos fondos que
leve en préstamo e fágome responsable dos danos que poidera ocasionar nos fondos, mobiliario ou instalacións.

B) USUARIOS/AS MENORES DE 16 ANOS (A cubrir polo pai/nai/titor/a)
Don/Dona:

DNI/NIE/Pasaporte:

Como pai/nai, titor/a do/a solicitante, autorizo a inscribirse como socio/a das Bibliotecas Municipais.
Comprométome á devolución dos fondos que leve en préstamo e fágome responsable dos danos que poidera
ocasionar nos fondos, instalacións ou mobiliario.

Non autorizo ao/á solicitante a facer uso do servizo de ORDENADORES E INTERNET das Bibliotecas
Municipais.

Non desexo recibir información das bibliotecas.
Inscribirse como socio/a da biblioteca implica que os seus datos persoais se incorporarán a unha Base de datos
das Bibliotecas Municipais de Cambre, pertencente á Base de datos da Rede de Bibliotecas da Xunta de Galicia.
Cambre,

de

de 20

Sinatura

Nota: Débese achegar con esta solicitude a fotocopia do DNI /NIE/ Pasaporte da persoa solicitante ou da que
autoriza a inscrición.
En cumprimento do disposto na Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999 , informámoslle que os
datos de carácter persoal que vostede nos proporciona serán incluídos nun ficheiro automatizado e só serán utilizados para os
fins propios do servizo e por persoal debidamente autorizado, asegurando a súa confidencialidade. Asimesmo, estes datos só
poderán ser cedidos nos supostos expresamente previstos por lei.
Informámoslle que vostede ten dereito de acceso ao ficheiro, rectificación e/ou cancelación dos datos. Pode exercitar tales
dereitos mediante escrito de solicitude presentado nas oficinas do Rexistro municipal, na Casa do Concello, rúa Atrio, Nº 1,
15660 Cambre.

