Imprimir formulari

Sol·licitud de reproducció de documents.
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:

1310.01 – OIAC – Ajuntament de Lloret de Mar

Sol·licita: La reproducció de la documentació que es conserva a l’arxiu municipal:
(en el cas d’imatges, cal indicar la s.t.; el títol, l’autor i la data aproximada de la
fotografia):

Amb la següent finalitat: (marqueu les caselles adients, i amplieu la vostra informació a la
casella corresponent)
Ús personal

Recerca

Docència

Publicació

Divulgació cultural

Ús comercial

Així, d’acord amb l’article 37 del R.D. 1/1996 de la Llei de propietat intel·lectual, el sotasignat
s’assabenta i accepta les següents condicions:
- Que l’autorització de reproducció no li atorga cap dret de propietat intel·lectual o industrial, d’acord amb
els articles 17 a 21 i 56 del Reial Decret 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
la propietat intel·lectual.
- Que en el cas d’utilització de les reproduccions per editar-les o difondre’ls públicament, es farà constar
obligatòriament la seva procedència (servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar) i, en el cas que es tracti
de reproduccions d’imatges també es farà constar el nom de l’autor de la fotografia.
- Que en el cas d’imatges fotogràfiques, el servei d’arxiu cedeix la reproducció en concepte de lloguer de
la imatge i per a un sol ús i edició. Per tant, qualsevol reedició haurà de comptar amb nou permís de
reproducció.
- Que de tota edició en la qual s’utilitzin reproduccions de documents de l’arxiu municipal s’hauran de
lliurar dos exemplars al servei d’arxiu municipal per tal que s’incorporin al seu fons. Aquesta condició
serà vàlida tant per a l’edició de llibres, com per a vídeos, cartells o d’altres productes sobre materials
aptes per a la reproducció.

I declaro:
- Que utilitzaré les reproduccions per a les finalitats i amb les condicions que he manifestat.
- Que respectaré els drets de propietat intel·lectual que afecten aquests documents.
Per això, demano l’autorització i la reproducció dels documents assenyalats, previ pagaments
dels preus públics aprovats per aquesta corporació.

Als efectes pertinents, demano que la finalitat d’aquesta reproducció sigui considerada
com a “ús sense ànim de lucre”.

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..

