SOL·LICITUD DE CONSULTA PÚBLICA DE
DOCUMENTS DE L'ARXIU MUNICIPAL

Pis.

Tel. mòbil
C.P.

DADES PER LA NOTIFICACIÓ / REPRESENTANT (només si no és el sol·licitant)

Nom
NIF
Adreça
Telèfon fix
Localitat

email
Núm.

Pis.

Tel. mòbil
C.P.

EXPOSO:
Que en la condició de:
Titular

Persona interessada

Personal investigador o estudiant

Altres (especificar):

SOL·LICITO:
Consultar la documentació següent:

Una còpia de la documentació següent:

Per a:
Finalitat administrativa

Estudi acadèmic/Ensenyament

Publicació

Investigació

Informació tècnica

Comunicació pública

Interés particular (especificar):

EM COMPROMETO
En tots els casos, a mantenir el secret i la confidencialitat de dades d'índole privada que es pogueren conéixer en
haver consultat la documentació, i a utilitzar les dades únicament i exclusivament per a la finalitat expressada en la sol·licitud
En cas d'obtenció de còpies per a publicar-les o per a treballs d'investigació, acadèmics o comunicacions públiques, a citar la
procedència de la còpia i, si es coneix, l'autoria
En cas d'assumptes d'interés particular, a no cedir-les a tercers i a utilitzar-les per a la finalitat expressada

DATA

SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT

CONFORME

(Aquest document pot estar signat electrònicament)
En compliment del que disposa l'art. 5è de la Llei Orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de caràcter personal, li informem que totes les dades que ens faciliti en
virtut del present formulari, així com la documentació que es presenti conjuntament passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
per tal de tramitar la petició sol·licitada. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades podran ser cedides a altres administracions, sempre dins l'exercici de les
seves competències. Així mateix podrà exercir els seu drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Registre General de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, a la
Plaça Major, núm. 8 de Bell-lloc d'Urgell.

Tel. 973560100 - Fax. 973560562

Núm.

Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc d'Urgell

email

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell - P2505700A

Nom
NIF
Adreça
Telèfon fix
Localitat

web: http://www.bell-lloc.cat - email: ajuntament@bell-lloc.cat

DADES DEL SOL·LICITANT

