ARXIU MUNICIPAL
SOL·LICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTACIÓ D'ACCÉS RESTRINGIT

202 - C032

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu e.

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu e.

Població
Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO
Que d'acord amb la legislació vigent en matèria d'accés, necessito consultar la documentació d'accés restringit següent:

Motiu consulta:
Que vull rebre la informació digitalment

en paper

SOL·LICITO
Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, pugui consultar l'esmentada documentació i fer les
reproduccions o còpies que estimi necessàries, previ pagament dels preus públics vigents.
Així mateix, EM COMPROMETO a complir les condicions especificades en l'Annex.
Salt,
Signatura:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: registre de persones que utilitzen els serveis de l'Arxiu Municipal, registre de documentació consultada i serveis obtinguts pels usuaris, comunicació a les persones interessades en rebre informació de les
activitats i estadístiques dels serveis.
Legitimació: compliment de missió d'interès públic.
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
Pl. Lluís Companys, 1 - 17190 Salt - Tel. 972 24 91 91 - NIF P1716400E
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ARXIU MUNICIPAL
ANNEX
CONDICIONS PER A LA CONSULTA DE DOCUMENTS D'ACCÉS RESTRINGIT A LES QUE ES
COMPROMET EL/LA SIGNANT DE LA SOL·LICITUD
1.- Guardar confidencialitat sobre les dades individualitzades o individualitzables a les que se li ha autoritzat
l'accés. Per tant, a no revelar la informació confidencial a tercers ni fer còpia per a difusió sense haver
obtingut, de manera expressa i per escrit el consentiment, si escau, de les persones afectades o legitimades
per a l'exercici de les accions corresponents.
2.- Emprar la informació confidencial només amb finalitat de recerca històrica, científica o cultural, d'acord amb el
motiu de la consulta que figura en aquests compromisos de confidencialitat.
3.- Destruir tota la informació i les còpies de documents en qualsevol suport o mitjà un cop hagi finalitzat l'ús per
a la recerca per a la qual se m'ha autoritzat l'accés a la documentació.
4.- El compliment d'aquests compromisos de confidencialitat persistiran fins a la finalització del termini de
restricció d'accés.
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