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INSCRIPCIÓ  
 
L’Ajuntament de les Piles inicia aquest projecte de biblioteca, on els usuaris es comprometen a 

respectar i cuidar les instal·lacions i tot el seu material.  

El préstec de llibres es farà a mode d’autoservei, confiant en què tothom qui agafi un llibre, ho 

comuniqui degudament, i quan ho retorni també, segons la normativa establerta en cada moment. 

La biblioteca estarà oberta de dilluns a divendres de 08:30h a 20:00h i els dissabtes, diumenges i 

festius de 09:30h a 20:30h. (Horaris variables segons demanda) 

Per a poder participar en les activitats, club de lectura, tallers i esdeveniments que s’aniran fent, 

cal ser membre de “el Riu” per poder tenir el nº de carnet. 

Qualsevol dubte o consulta podeu enviar un email a: biblioteca@lespiles.cat 
 

DADES SOL·LICITANT CARNET DE BIBLIOTECA 

 
NOM: 

 
DATA DE NAIXEMENT:                                                                TELÈFON: 

 
DOCUMENT IDENTIFICATIU: 

 
ADREÇA POSTAL: 

 
CODI POSTAL:                                           POBLACIÓ: 

 
ADREÇA ELECTRÒNICA (email):  

 
 
Signant aquest document, en qualitat de titular o representant legal, declaro, sota la meva 
responsabilitat que, conec els requisits sanitaris i administratius que s’han de complir. 
 

VULL FORMAR PART DEL CLUB DE LECTURA “lligim” 

 

Signatura, 

 

CAL SIGNAR EL FULL POSTERIOR ACCEPTANT LES CONDICIONS DE PROTECCIÓ DE DADES.  
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Informació sobre protecció de dades 

 
 
 
Qui és el Responsable? 

 

Ajuntament de Les Piles 
Adreça: C/ Major, 23    Telf: 977-88-10-88 
Adreça electrònica: biblioteca@lespiles.cat 

 

Delegat de protecció de dades: 
Unitat de Protecció de Dades i Transparència  
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 43001 Tarragona Telèfon: 977.29.66.99 
Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat 

 
Amb quina finalitat recollim les 
teves dades? 

. 

Aquest Ajuntament tracta les dades que ens faciliteu amb la finalitat de poder gestionar 
préstec de llibres, contes i revistes, i també comunicar-vos informacions sobre cursos, 
actes, tallers i events que es realitzin des de la Bilioteca de les Piles. 

 
 

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. 

 
Quina és la legitimació per al 
tractament de les vostres dades? 

 

El consentiment de l’interessat. La manca d’aportació de les referides dades tindrà els 
efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud per tenir carnet de préstec i serveis de la 
biblioteca 

 

La legitimació és el consentiment 
de la persona interessada? 

 

La persona interessada té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment. 
 

A quins destinataris es 
comunicaran les vostres dades? 

 
No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quins són els vostres drets? 

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de les Piles està 
tractant dades personals que li concerneixen, o no. 
 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si 
correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats 
per a les quals es van recollir. 
 

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden 
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es 
conservaran per exercir o defensar reclamacions. 
 

Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la 
seva situació particular, a que les dades personals que li afectin siguin objecte d’un 
tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders 
públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en que el tractament és 
necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del 
tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els 
interessos o els drets o llibertats fonamentals de l’interessat. 
 

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament és fa per mitjans 
automatitzats, l’interessat pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades. 

 

 
 
Com podeu exercir els drets? 

 

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Les Piles mitjançant el formulari electrònic 
disponible a: 
https://seu-e.cat/web/lespiles/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-
tramits/tramits/instancia-generica 

 

Transferències internacionals 

No es preveuen 

 

Termini de conservació de les 
dades 

 

De conformitat amb la normativa d’arxius i gestió documental 

 

Obligatorietat 
Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que 
en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent. 

 

Quines vies de reclamació hi ha? Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar 
una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.  

 

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/  

 
 

 

 
CONSENTIMENT 
 

 “Mitjançant aquesta signatura dono el meu consentiment exprés per tal que l’Ajuntament de Les Piles, responsable 
del tractament, pugui tractar les meves dades personals d’acord amb la informació que consta en aquest document.” 
Signatura,  
 
 
 
A ................................., el ....... de........................................ de 2020 

mailto:sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

