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Sol·licitud de reproducció i ús del fons bibliogràfic i arxivístic de la Biblioteca de
l'Institut Escola del Treball de Barcelona
Dades de la persona sol·licitant
Tipus d'usuari

Intern (Alumnat, professorat i personal no docent)

Nom i cognoms

Extern
Document d'identitat

Institució / centre de treball

Càrrec en la institució / centre de treball

Adreça / domicili social
Codi Postal

Població / Municipi

Telèfons

Província
Adreça electrònica

Dades de la sol·licitud de reproducció
Fons bibliogràfics
Llibres impresos 2
Publicacions periòdiques
(Revistes i diaris) 2

Tipus de material

Fons arxivístics
Manuscrits i documents 1
Documentació administrativa 1
Material gràfic 1
Material fotogràfic 1
Material sonor i audiovisual 1

Dades del document bibliogràfic / arxivístic

Document complet 1

Reproducció

Pàgines soltes / parts 2

(1)

Si l'obra té drets de Propietat Intel·lectual vigents, només podrà ser reproduïda amb finalitats d'investigació. En aquest cas,
haurà d'indicar el tema de la investigació que està realitzant.
(2)

Si l'obra té drets de Propietat Intel·lectual vigents, només podrà ser reproduïda fins a un 20%, llevat per a fins
d'investigació. En aquest cas, haurà d'indicar el tema de la investigació que està realitzant.
Detall de les pàgines o parts de l'exemplar a reproduir

Tema de la investigació / Títol de l'obra

Finalitat d'ús
(3)

Privat 3
Investigació 4

Comunicació pública no lucrativa 5
Comunicació pública lucrativa 5

Àmbit educatiu 6

L'ús privat de les reproduccions resta condicionat que no sigui professional ni empresarial, i sense finalitats comercials. Les
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reproduccions no poden ser objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa, ni de distribució mitjançant preu.
(4)

L'ús d'investigació de les reproduccions resta condicionat que sigui exclusivament per a finalitats sense ànim de lucre.

(5)

Per a l'ús en comunicació pública no lucrativa i lucrativa es necessari especificar la finalitat de la comunicació pública:
Emissió (TV, ràdio, web)

Exposició

Publicació editorial

Ús publicitari

(6)

L'ús en l'àmbit educatiu resta condicionat a l'exempció de “Cites i ressenyes i il·lustració amb finalitats educatives” de
l'article 32 de la Llei 1/1996 de Propietat Intel·lectual.

Declaracions responsables
La persona sol·licitant declara conèixer i acceptar la normativa de reproducció de documents i es compromet a no infringir
la llei de propietat intel·lectual vigent, així com a utilitzar les reproduccions sol·licitades per a la finalitat que declara en aquesta
sol·licitud.
La persona sol·licitant declara que està informada del contingut de la informació de protecció de dades que consta al
revers d'aquesta sol·licitud i dóna el seu consentiment perquè les dades personals puguin utilitzar-se per a realitzar el
tràmit sol·licitat.
Localitat i data
Signatura de la persona sol·licitant

Espai reservat a la Biblioteca de l'Institut Escola del Treball de Barcelona
Núm. registre
Comunicació

Data inici

Data tancament
Atès per

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016)
Responsable

Institut Escola del Treball de Barcelona. (+ info: http://www.escoladeltreball.org/ca/escola/biblioteca)

Finalitat

Controlar i gestionar els titulars i dipositaris dels fons ingressats a la biblioteca. Controlar i gestionar
els usuaris i els serveis que es presten. Difondre i promoure els serveis i activitats de la biblioteca.
Contactar amb els usuaris i obtenir l'opinió, la qualitat i les característiques dels serveis prestats.
Explotar les dades amb finalitats d'estudi i estadística. Captar, gravar, transmetre, conservar i
emmagatzemar les imatges de les persones que accedeixen físicament a la sala de lectura de la
biblioteca per garantir la seva seguretat i la dels seus béns.(+ info:
http://www.escoladeltreball.org/ca/escola/biblioteca)

Legitimació

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (+info:
http://www.escoladeltreball.org/ca/escola/biblioteca)

Drets

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i
portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (Carrer Comte d'Urgell, 187 (Edifici 11) |
08036 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a correu@escoladeltreball.org. (+info:
http://www.escoladeltreball.org/ca/escola/biblioteca)

Informació

Podeu trobar més informació a (+info: http://www.escoladeltreball.org/ca/escola/biblioteca).
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