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Nom del Titular de la Llicència d’obres.....................................................................................
Llicència d’obres núm. .............................................................................................................

Documents que acompanya:

Signatura i data:

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades. Per més informació adreçar-se a
http://www.santperederibes.cat o directament a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Condicions d’ús i Compromís de confidencialitat
D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge; Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal; Llei 10/2001, d’arxius i documents i Llei 26/1010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Condicions d’ús
-

-

-

-

El sol·licitant rep de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes el material documental, fotogràfic i/o audiovisual
esmentat, per a l’única finalitat de ser utilitzat d’acord amb la descripció esmentada anteriorment.
El lliurament d’aquest material no implica la cessió de cap dret derivat de la Propietat Intel·lectual sobre els
documents, les imatges i/o so que aquest conté, essent una mera autorització per a la utilització prevista; en
conseqüència, la totalitat dels drets esmentats, així com la possible autorització per altres modalitats d’ús o
repeticions d’aquest queden reservats a favor de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
L’autorització objecte del present document s’atorga sense perjudici dels drets que sobre les imatges o el
seu contingut puguin correspondre a tercers, l’autorització dels quals haurà d’obtenir el sol·licitant.
El sol·licitant manifesta conèixer que queda absolutament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució,
comunicació pública, transformació o cessió a tercers diferent d’allò expressament autoritzat i que la
realització d’aquests podrà motivar l’exigència de les responsabilitats legals que per via civil i/o penal
corresponguin.
En cas que les reproduccions sol·licitades hagin de formar part d’una publicació, una exposició o qualsevol
altre projecte de divulgació, es lliuraran dos exemplars de la publicació a l’Arxiu Municipal de Sant Pere de
Ribes.
No es facilitaran reproduccions fotogràfiques, fotocòpies o microfilms d'aquells documents el servei públic
dels quals estigui restringit o limitat per disposicions vigents.
El sol·licitant es compromet a citar la procedència dels documents publicats de la següent forma:

Fons Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes.

Compromís de confidencialitat
-

-

Compromís a guardar confidencialitat sobre les dades individualitzades o individualitzables a les que se
m’ha autoritzat l’accés. Per tant, a no revelar la informació confidencial a tercers ni fer còpia per a difusió
sense haver obtingut, de manera expressa i per escrit el consentiment, si escau, de les persones afectades
o legitimades per a l’exercici de les accions corresponents.
Emprar la informació confidencial només amb finalitat de recerca històrica, científica o cultural, d’acord amb
el motiu de la consulta que figura en aquests compromisos de confidencialitat.
Destruir tota la informació i les còpies de documents en qualsevol suport o mitjà un cop hagi finalitzat l’ús
per a la recerca per ala qual se m’ha autoritzat l’accés a la documentació.
El compliment d’aquests compromisos de confidencialitat persistiran fins a la finalització del termini de
restricció d’accés.

Signatura

Autorització notificació electrònica
Qui sol·licita i/o qui representa atorga el seu consentiment (en virtut de l’article 28 de la Llei 11/2007, de
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics) per rebre les notificacions referents a
aquesta sol·licitud per mitjà electrònic garantint l’establert a l’apartat 4 del mateix article.
Signatura

