Imprimir formulari

Sol·licitud de consulta de documentació d’accés restringit per part
d’estudiants universitaris i investigadors.
Sol·licitant
Nom i cognoms:

DNI o NIF:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Telèfon:

Correu-e

DNI o NIF:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Telèfon:

Correu-e

Representant
Nom i cognoms:

Exposa: Que estic realitzant un treball / estudi de recerca / investigació sobre:

que porto a terme en la meva qualitat d’investigador/a vinculat/da a (indicar institució)

Que aquest treball de recerca s’emmarca dins del projecte / estudi següent

que està dirigit per

1300.02 – OIAC – Ajuntament de Lloret de Mar

Per tant sol·licita consultar en aquest servei d’arxiu la següent documentació:

(per tal de facilitar la localització del document, caldria que indiquéssiu la major quantitat de dades possibles: signatura
topogràfica (S.T.), descripció del document, persones que intervenen, data del document, tema principal...)

I adjunta la documentació acreditativa:
Estudiants:
Certificat de la universitat, del centre docent o del centre d’estudis on es fa
constar el recolzament acadèmic per a la realització de l’estudi.
Investigadors:
Relació de publicacions, articles i treballs realitzats.
Per això,
Demana acollir-se a l’article 37.7 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que permet als estudiants universitaris i
investigadors de reconegut prestigi l’accés a documentació de caràcter restringit custodiada a
l’arxiu municipal.

Així mateix, el sotasignat DECLARA que l’accés és per a la realització del treball indicat i que
únicament destinaré o utilitzaré la informació per aquesta finalitat. La informació o les dades
que hagin de ser objecte de reserva no seran comunicades a tercers o divulgades públicament.
Assumeixo aquestes obligacions sota la meva responsabilitat exclusiva.

Il·lustríssim Sr. Alcalde President
de l’Ajuntament de Lloret de Mar
Plaça de la Vila 1, 17310 Lloret de Mar
Tel. 972 36 18 00 – Fax 972 36 01 15
correu-e: oiac@lloret.org – web: www.lloret.org

Lloret de Mar,

de/ d’

de

Signatura

Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades facilitades seran
incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha demanat. En cas de voler exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’Oficina D’informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de
Mar..

