
El que subscriu formula instància al Consorci de Biblioteques de 
Barcelona, en els termes següents:

1. Dades personals

2. Exposició de fets i raons

3. Sol·licitud

4. Documents aportats

Nom i cognoms

DNI / Pas / T.R.

Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra sol·licitud (si necessiteu més espai continueu al dors)

Concreteu aquí la vostra sol·licitud de la manera més clara i breu possible

Si adjunteu documents, feu-ne constar la relació

Data de la instància Signatura del sol·licitant

Domicili

Població

En representació de DNI / Pas / T.R. representant

Telèfon Correu electrònic

Número Pis Porta C.P.

Nom sentit

Informació bàsica sobre protecció de dades: D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tracta-
ment de les vostres dades personals. Podeu trobar tota la informació del tractament 0246 Registre General a https://ajuntament.barcelona.cat/pro-
tecciodedades. Responsable del Tractament: Consorci de Biblioteques de Barcelona. Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant l’en-
llaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-ambdelegat-proteccio-dades, o per correu postal, dirigint-vos 
a av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 Barcelona. Finalitat del tractament: fer constar la recepció de la vostra petició. Legitimació: exercici de poders 
públics (articles 16 de la Llei 39/2015 i 41 de la Llei 26/2010). Drets de les persones:   podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i 
limitació sobre les vostres dades, mitjançant l’ enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades
Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: 
c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona. Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a http://ajuntament.barcelona.
cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades
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