
SOLICITUDE DO CARNÉ DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA

Datos do/a solicitante:

APELIDOS, NOME: 

NIF / NIE / Pasaporte: 

ENTIDADE (no caso de solicitar carné para unha entidade) :

Desexa que a Biblioteca a/o subscriba ao servizo de información de actividades?. Marque a opción 
desexada. (pode subscribirse tamén vostede a través da páxina web da Biblioteca)

Si Non

Datos do pai/nai/adulto responsable, no caso de que o carné solicitado sexa para unha persoa 
menor de 14 anos:

APELIDOS, NOME: 

NIF / NIE / Pasaporte: 

RELACIÓN: Pai / Nai  /  Persoa adulta responsable da menor    (Marque a opción do seu caso)

Condicións de uso do carné :

Solicita para a lectura e uso do material bibliográfico, audiovisual e tridimensional no seu domicilio 
particular ou na propia biblioteca (no caso en que se esixa) a Tarxeta de Lector/a con arreglo ás 
disposicións regulamentarias e condicións de préstamo que declara coñecer. A sinatura deste 
documento supón a aceptación das condicións de préstamo.

En caso de perda ou cambio de datos debe comunicarllo á biblioteca. Lembre que esta tarxeta é de
uso persoal e intransferible, aínda que pode autorizar a outra persoa a levar préstamos co seu 
carné.

De conformidade coa Lei 15/1999 de Protección de Datos Persoais informáselle que os datos persoais recollidos nesta folla serán incorporados a un ficheiro, titu -
laridade do Concello de Redondela, e inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade da xestión e administración da biblioteca municipal.  O
Concello de Redondela que ten adoptadas tanto as medidas de seguridade técnicas como organizativas, non cederá os seus datos persoais a terceiros, salvo que
exista a habilitación legal oportuna. O interesado, así como o seu representante legal, poderá exercitar ante o Concello de Redondela os dereitos de acceso, can-
celación, rectificación e oposición por escrito e achegando identificación suficiente.

Bibliotecas municipais de Redondela
Biblioteca P.M. Valle-Inclán de Redondela - Biblioteca A.M.L. de Chapela 
Paseo da Xunqueira, s.n., Edificio Multiúsos, 1º andar, C.P. 36800 Redondela (Pontevedra)  

Tfno. 986 401 561 Correo-e. bibliotecaredondela@redondela.gal   
http://bibliotecasredondela.blogspot.com.es, https://www.facebook.com/bibliotecas.deredondela  

En.....................................,  a ...........de ............................de 20.....

Sinatura Se o carné solicitado é para unha persoa menor 
de 14 anos , debe asinar o pai/nai/adulto 
responsable dela

http://bibliotecasredondela.blogspot.com.es/
mailto:bibliotecaredondela@redondela.gal
https://www.facebook.com/bibliotecas.deredondela

