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FORMULARI DE SOL·LICITUD DE FOTOGRAFIES 

1. Dades del sol·licitant

Nom i cognoms del sol·licitant / Raó social NIF/CIF

Adreça Població Codi postal

Telèfon/ Telèfon mòbil Correu electrònic 

2. Relació de fotografies sol·licitades

Topogràfic Títol
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3. Ús de les imatges

    La persona sol·licitant declara que la finalitat de les imatges detallades és:

     Per a investigació i/o docència
    

     Per a ús públic:

   

 

El sol·licitant DEMANA AUTORITZACIÓ per utilitzar el material detallat.

Mitjançant la signatura d’aquest document, el sol·licitant declara que és cert el que ha consignat en el cos de la sol·licitud, que respecta la Llei de propietat intel·lectual i que
es compromet a utilitzar les imatges d’acord amb les finalitats i forma declarades, així com a respectar els drets d’explotació que l’Ajuntament de Barcelona i terceres
persones puguin tenir sobre aquestes imatges. 

  Signatura del sol·licitant

 

    Barcelona,  de  de 20

 Queda absolutament prohibida la utilització d’imatges per a d’altres finalitats no explicitades en el Full de sol·licitud.
 La present sol·licitud està sotmesa a la Llei 21/2014, de 4 de novembre, de propietat intel·lectual. En alguns casos caldrà demanar autorització a l’autor per a la
reproducció de les fotografies.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer Usuaris de biblioteques de l'Ajuntament de
Barcelona, amb la finalitat de la gestió dels usos de les instal·lacions, dels préstecs dels fons als usuaris de les biblioteques i dels serveis d'alerta de les novetats que entren al sistema del Servei de Documentació i Accés
al Coneixement.. Les vostres dades només seran cedides a d'altres administracions que gestionin xarxes de biblioteques públiques de Catalunya o d'altres comunitats autònomes. Podeu exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: pl. Sant Jaume, 2 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte Exercici de drets LOPD.

Ús editorial (publicacions)
Títol o font de la publicació, editorial, lloc i data prevista de publicació

Ús en comunicació pública  
Exposicions: organitzador, lloc i dates / Internet i/o Intranet: títol de la web i url

Ús publicitari    
Tipus d’empresa, producte, suport publicitari, etc.

Altres usos (especificar)   
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