Imprimir formulari

Sol·licitud d’ingressos extraordinaris de documentació al SAMLM
Sol·licitant
Nom i cognoms:

DNI o NIF:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Telèfon:

Correu-e

Manifesta: Que es propietari d’un conjunt de documents que considera d’interès per a la
col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural, que en vol afavorir la preservació i divulgació, i
que és també titular dels drets d’explotació.
Que per aquests motius desitja fer-ne
d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar.

a títol gratuït a favor del Servei

De la documentació que seguidament es relaciona

Així mateix desitja cedir els drets d’explotació per a facilitar-ne la utilització.
I que autoritza la realització dels treballs previs d’anàlisi dels continguts i de descripció per part
de personal tècnic propi de Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar a fi i efecte que aquesta
proposta es pugui prendre en consideració amb informació suficient.
Que, en cas de ser acceptada la proposta de donació, quedarà condicionada al compliment per
part de Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar de les condicions següents:
o

o

1326.01 – OIAC – Ajuntament de Lloret de Mar

o

Que s’integri aquesta documentació en els fons custodiats pel Servei d’Arxiu Municipal de
Lloret de Mar (SAMLM), sense perjudici dels possibles desplaçaments que calgui efectuar
amb motiu d’activitats de divulgació, seguretat o conservació.
Que es mantingui la documentació en les condicions de seguretat i conservació que
garanteixin la seva preservació.
Que es posi el conjunt documental a disposició dels investigadors i del públic, en general,
per a la seva divulgació, de la manera que els responsables tècnics estimin més adient.

Així mateix, autoritza, en la part que li pertoca, a l’Ajuntament de Lloret de Mar perquè en el
marc d’actuació que li es propi, realitzi la reproducció, distribució, comunicació i transformació
d’aquests fons, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat d’explotació, distribució,
suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics,
etc.
I reconeix al SAMLM la facultat d’establir els criteris de tractament específic més adequats a fi
de garantir la millor gestió i preservació de tota la documentació donada.
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..

