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SOL·LICITUD DE CARNET D’USUARI     DATA:    /    / 
(emplenau-la amb lletres majúscules) 

Llinatges:   __________________________________                                 _____    Nom:__________________________________       

DNI/NIE o Passaport: ___________________     

Adreça 

C/ _________________           _________________________    núm.: _______    pis: _______  porta: _________      

CP: ________                       Localitat:     

Contacte 

Mòbil: ___________                ______  Telèfon fix: __________________ 

 Correu electrònic: ________________________________ 

Dades per a estadístiques (marcau amb x):

Any de naixement       

Espanyola     

Ciutadania Estrangera  

País: ______________________      

Primaris                                        Universitaris            
Secundaris                                   Sense estudis     
Batxillerat                                      Sense especificar   

Nivell d’estudis               

FP                     
Vull rebre informació sobre les 
activitats de la biblioteca Sí                                                 No                           

Sol·licit el carnet de la biblioteca i em compromet a respectar-ne les normes, i també les d’ús dels diversos serveis. 

(Signatura)     

AUTORITZACIÓ PER A MENORS DE 14 ANYS 

Nom i cognoms del tutor   _________________________________________:       

DNI/NIE o Passaport:      

Autoritz el meu fill/la meva filla a: 

• Fer-se el carnet de la biblioteca           (Signatura)     

• Utilitzar el servei d’Internet i Wi-fi a la biblioteca        (Signatura)      

Recordau que, si no acompanyau directament el vostre fill, el menor ha de presentar una fotocòpia del 
vostre DNI o passaport amb aquesta autorització. 

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us i nformam que: 
1. Les dades que continguin els impresos de sol·licitud de carnet d'usuari o de presentació de suggeriments/reclamacions, s'han d’incorporar en un fitxer de dades personals, inscrit en l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer s’usa per: gestionar la base de dades de les persones usuàries de la Biblioteca de la Cultura Artesana per obtenir el carnet 
corresponent; gestionar l'ús dels recursos i serveis de préstec de la biblioteca (fons propis o d'altres biblioteques); imposar sancions per incompliment del servei de préstec; finalitats estadístiques, i estudiar 
les valoracions, els suggeriments i les queixes que presentin els usuaris sobre els serveis de la biblioteca. 
2. No es preveu cedir les dades. 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999 és la Secretaria Tècnica del 
Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca. Centre Cultural la Misericòrdia. Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma.

xesc
Texto escrito a máquina
també n'heu d'adjuntar una fotocòpia
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