Sol·licitud de carnet d’entitat

DADES DE L’ENTITAT
Nom (escoles especifiqueu cicle): ……………………………………………………………..
Adreça: ………………………………………………………………. Codi postal: ……………
Població: …………………………… Telèfon:………………. Telèfon mòbil: ………………
NIF: ……………………………….. Adreça electrònica: ………………………………………
Voleu rebre informació d’interès cultural? Sí  No 
Persona de contacte al carnet (nom, cognoms i càrrec): ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
AUTORITZACIÓ DEL RESPONSABLE PRINCIPAL DE L’ENTITAT
El Sr. / La Sra. , ………………………………………………………………………………….
amb DNI…………………………. , com a responsable principal de l’entitat accepta i es
fa responsable de les condicions del servei de préstec a què està subjecte el carnet de
la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.
Signatura del responsable:

Segell de l’entitat:

......................................................... .............. de ......................................... de 20..................

Sol·licitud de carnet d’entitat

La persona que presenti la sol·licitud ha d’identificar-se amb el seu DNI.
Qualsevol persona que vulgui fer ús del carnet, a excepció del contacte i del responsable, ha d’identificar-se
amb el seu DNI i presentar-ne una còpia, que s’adjuntarà a la butlleta i que ha d’anar validada amb la
signatura del director i el segell del centre.
L’entitat ha de comunicar qualsevol canvi respecte a la persona de contacte que figuri al carnet.
Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades i normativa complementària:
D’acord amb la normativa de protecció de dades t’informem que les teves dades personals seran tractades per la «DIPUTACIÓ DE
BARCELONA» amb la finalitat de gestionar els serveis bibliotecaris associats al carnet per tal de sistematitzar un funcionament comú a totes les
biblioteques que treballen en xarxa a la demarcació de Barcelona i garantir d’aquesta manera l’equilibri i la igualtat en la prestació dels serveis a
tota la ciutadania, així com realitzar estadístiques dels serveis.
Quina és la legitimació per poder traçar les teves dades?
La base legal del tractament és garantir l'equilibri territorial i la qualitat de servei en matèria bibliotecària, així com l'accés de tota la ciutadania a
la informació, el coneixement i la cultura. Aquestes són competències de les diputacions recollides a la Llei de Bases de Règim Local 7/85.
L’enviament de butlletins es durà a terme sempre i quan hagis activat la teva subscripció al servei a través de l’espai El meu compte del Catàleg
Aladí o bé hagis seleccionat la casella corresponent del formulari web de sol·licitud del carnet.
A qui comuniquem les teves dades?
La Diputació de Barcelona podrà comunicar les teves dades als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, amb els que hi hagi un conveni,
per realitzar estadístiques dels serveis, i a les empreses proveïdores que gestionen alguns serveis multimèdia en els termes establerts en la
política completa de protecció de dades.
Quant de temps guardem les teves dades?
Les teves dades com a usuari del servei de biblioteques es conservaran fins que ens sol·licitis la seva supressió o bé quan faci deu anys que no
hagis fet servir el carnet de biblioteques.
Quins són els teus drets?
• Dret d’accés, rectificació i supressió: tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser
recollides.
• Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, ens podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas
únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les
teves dades. L'entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o en la defensa de possibles reclamacions.
• Dret a la portabilitat de les dades: tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat en un format estructurat, d'ús
comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans
automatitzats.
Per exercir els citats drets pots comunicar-ho per les vies següents:
a) presencialment a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals acreditant la teva identitat mitjançant presentació del
carnet de la biblioteca i qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència.
b) per correu electrònic firmat mitjançant signatura digital a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, en el qual
s'adjunti el número del carnet d'usuari de la biblioteca.
c) accedint, mitjançant el teu codi d’usuari i PIN, a l'espai El meu compte del Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals per als
canvis de telèfon i correu electrònic i els que en el futur s'hi puguin afegir.
Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les teves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la teva disposició la bústia
delegatprotecdades@diba.cat, des d’on t’atendrà el delegat de protecció de dades.
Tot i que creiem que per aquesta via t’haurem resolt qualsevol qüestió relacionada amb la teva privacitat, si ho creus oportú, pots presentar una
reclamació a través de la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar
En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva petició a través del mateix mitjà que hagis utilitzat inicialment.
Més informació:
https://bibliotecavirtual.diba.cat/politica-privacitat

