ARXIU GENERAL
G2360 ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ

SOL·LICITUD D’ACCÉS I REPRODUCCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
DE L’ARXIU GENERAL

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms
DNI/NIE

Adreça

Municipi

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

En cas de pertànyer a una Institució, especifiqueu quina

DADES DE LA CONSULTA
Documentació a consultar (motiu de la consulta/temàtica de l’estudi/anys)

ESPAI RESERVAT A L’ARXIU GENERAL
UI consultades (signatura topogràfica)

Observacions

COMUNICACIONS
Autoritzo l’ús de les meves dades personals per a rebre informació sobre les activitats de difusió cultural de
l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona.

C. Vila-seca, 28 – 43110 La Canonja / Tel. 977 547 662
www.dipta.cat/ca/serveis/arxiu

ARXIU GENERAL
G2360 ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ REPRODUÏDA
Fons

Descripció del document

Any

Signatura topogràfica

ÚS DE LES REPRODUCCIONS
Per a ús privat
Consulta i/o recerca
Per a ús públic
Publicacions (indicar el títol, l’editorial i altres dades rellevants de la publicació)

Comunicacions públiques (indicar les dades de l’exposició, el lloc web en cas de comunicació a Internet o les
dades essencials en altres tipus de comunicacions)

Publicitat (indicar el producte, el suport publicitari o altres dades que especifiquin l’ús de les reproduccions)

CONDICIONS D’ÚS DE LES REPRODUCCIONS


En cas d’ús públic, caldrà citar la font o procedència (AGDT: Arxiu General de la Diputació de Tarragona) i
lliurar dos exemplars del material editat.



L’Arxiu General podrà cobrar les taxes establertes per les ordenances fiscals de la Diputació de Tarragona.

,

de/d'

de

Signatura

Signatura

Informació legal :
1. El seu dret d’accés a la informació pública s’atén en aplicació de l’article 34.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que preveu que la
resolució pot ésser substituïda per una comunicació per la qual s’indica a l’interessat que pot accedir a la informació, o bé se li poden facilitar les dades directament.
2. De conformitat amb l’article 39 de l’esmentada llei, pot reclamar de manera gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
3. En compliment del deure d’informar recollit en l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem del següent, en
relació al tractament de les vostres dades personals:
Tractament de dades: Sol·licituds d’accés a la documentació de l’Arxiu General.
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100 43003, Tarragona. Telèfon 977 29 66 00 / Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat.
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100 43003, Tarragona. Telèfon 977 29 66 00 / Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat.
Finalitat del tractament: Tramitació de les sol·licituds d’accés a la documentació de l’Arxiu General.
Legitimació del tractament: Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern / Reglament general europeu de protecció de dades / Llei Orgànica
3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Procedència dades: Persones o els seus representants que exerceixen els drets d’accés a la informació pública i dels drets relatius a la protecció de dades de caràcter personal.
Destinataris dades: No se’n preveuen, llevat la derivació a l’administració que disposi de la informació o per altra obligació legal.
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició
al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Obligatorietat: Obligatori per poder tramitar la sol·licitud.
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