Espai reservat per a ús administratiu

PROPOSTA D'INGRÉS
DE DOCUMENTACIÓ
A L'ARXIU MUNICIPAL

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom (F)

Física

Primer Cognom (F)

Segon Cognom (F)

DNI o NIF

NIE

Jurídica

Nom o Raó Social (J)

Departament

Càrrec

Adreça a efectes de notificació
Carrer, plaça, etc. (A)

Número

Població (A)

Codi postal (A)

Telèfon fix

Pis

Porta

Telèfon mòbil

Adreça electrònica (A)

Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia a que m’enviï avís de les notificacions electròniques que aquesta sol·licitud pugui originar, als següents medis:
Al telèfon mòbil
Al correu electrònic

DADES DE LA SOL·LICITUD (A)

PROPOSTA D'INGRES DE DOCUMENTACIO A L'ARXIU MUNICIPAL

DADES DE LA DOCUMENTACIÓ
Tipus de documents
Marcar només una opció

Documents textuals

Fotografies

Documents audiovisuals

Cartells i fulletons

Revistes

Llibres

Altres
En cas d'haver indicat altres, especifiqueu

Número de documents (especificar per tipus)

Anys dels documents

PAS

DADES DE L'INGRÉS
Tipus d'ingrés
Marcar només una opció

Comodat

Dipòsit

Llegat

Altres

Donació

En cas d'haver indicat altres, especifiqueu

DECLARACIÓ JURADA

- Que sóc propietari/a i titular dels drets d'explotació del fons documental especificat en aquesta la sol·licitud.
- Que la documentació exposada és documentació original
- Que considero la documentació exposada d'interès per a la col·lectivitat pel seu valor informatiu i/o cultural i en vull afavorir la
preservació i divulgació.
- Que autoritzo, si és el cas, la realització dels treballs previs d'anàlisi dels continguts i de descripció per part del personal tècnic de
l'Arxiu Municipal de Sant Sadurní d'Anoia a fi i efecte que aquesta proposta es pugui prendre en consideració amb informació suficient.

No accepto

Accepto

DOCUMENTS ADJUNTS
1

4

2

5

3

6

SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA O REPRESENTANT

Sant Sadurní d’Anoia, a

de/d'

de

Oficina d'Atenció Ciutadana Plaça de l'Ajuntament, 1 08770 Sant Sadurni d'Anoia telèfon 938910325 ajuntament@santsadurni.cat
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, i amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran tractades per l'Ajuntament
de Sant Sadurní d'Anoia com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra petició, atendre-la i gestionar el dret de les persones a relacionar-se amb l'Ajuntament.
Un cop resolta la sol·licitud, les dades podran ser conservades d’acord amb la normativa aplicable a cada tràmit. Les dades no s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre
consentiment, excepte que una norma legal ho autoritzi. Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al responsable del
tractament: alcalde de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, plaça de l’Ajuntament núm. 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), o mitjançant instància a la Seu Electrònica. Per a més informació,
podeu consultar la nostra política de privacitat a la pàgina web de l’Ajuntament.

