
       

AUTORIZACIÓN DE USO DO CARNÉ DA BIBLIOTECA POR OUTRA PERSOA

Eu D. /Dna.: 

con DNI / NIE / Pasaporte: 

Autorizo a D./Dna.: 

con DNI / Pasaporte: 

A retirar / utilizar no meu nome o carné da biblioteca núm. 

Normas da autorización:

• A autorización é indefinida, para anulala a persoa titular debe dirixir un escrito á Biblioteca.

• A persoa titular do carné pode autorizar a unha ou máis dunha persoa a utilizar o seu carné. Están

permitidas as autorizacións recíprocas

• A persoa titular do carné é a responsable dos materiais emprestados.

• Non é preciso que a persoa autorizada sexa usuario/a da biblioteca.

• O pai/nai/persoa adulta responsable NECESITA autorización para facer uso da tarxeta do seu

fillo/a se é maior de 14 anos.

• Esta autorización non é válida para o préstamo de portátiles nin dispositivos para ler libros

electrónicos.

Documentación a presentar (só para solicitudes presentadas en papel):

• Solicitude cuberta e asinada pola persoa titular do carné

• Fotocopia do DNI/TIE ou Pasaporte da persoa titular do carné (imprescindible amosar o orixinal)

En    , a  de    de 20       

Sinatura: 

Pode asinar con DNI electrónico ou certificado dixital esta solicitude e anexala ao formulario web de auto-
rización de uso de carné por outra persoa para completar o trámite sen necesidade de desprazarse á bi-
blioteca.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Finalidades do tratamento Tramitar a reserva dos espazos da Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola.

Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.

Persoas destinatarias dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso,  rectificación,  oposición, limitación,
portabilidade  e  supresión  dos  seus  datos  ou  retirar  no  seu  caso  o  consentimento
outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo
se recolle en  https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos  .    

Contacto delegado de protección de
datos e máis información 

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa:  no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais
neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos. 

-
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