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Petició d’ús, consulta i préstec de llibres del Centre de 
documentació i biblioteca de l’ICAC 
 
 
Li informem que si vol accedir a la consulta a sala del fons bibliogràfic de la Biblioteca 
de l’ICAC i no pertany a la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), haurà d’omplir aquest document. 
 
 

Dades de la persona sol·licitant 

Nom i cognoms  

Adreça postal  

Població  CP  

Correu electrònic  Telèfon  

Centre de treball  

Motiu de la petició  

 
 
Aquestes dades de caràcter personal que ens facilita, impliquen la seva autorització 
per incorporar-les al nostre fitxer de tractament de dades, que està regulat per la Llei 
de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Recordi que l’horari de la Biblioteca de l’ICAC és de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores. 
 
 
Data:       Signatura 
 
 
 
 

 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades passaran a 
formar part d’un fitxer del qual és responsable l’ICAC i que està legalment inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, amb el nom Biblioteca. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat i amb la finalitat de gestionar l’ús, la consulta i el servei de 
préstec del Centre de documentació i biblioteca de l’Institut. L’ICAC ha adoptat les mesures de seguretat exigides d’acord amb el nivell de les dades i ha 
desenvolupat mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, alteració, ús inadequat o accessos no autoritzats. Mitjançant la lectura 
d’aquesta clàusula declareu conèixer la destinació i ús de les dades, i hi doneu consentiment. Per exercir els drets  d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
adreceu-vos a l’ICAC per escrit (plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona o info@icac.cat). 


