FICHA DE USUARIO/A DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS DE TEO

Nº.:

FOTO

DATOS PERSOAIS
Apelidos:
Nome:
DNI:
Data Nacemento:
ENDEREZO
Rúa e nº.:
Parroquia/Lugar:
CONCELLO:
CP:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELÉCTRÓNICO:
DATA DE ALTA:

Declaro coñecer e aceito as normas de utilización dos servizos da Mediateca do Grilo (Cacheiras).
Asdo.:

Bibliotecas
Municipais de
Teo

FICHA DE USUARIO/A DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS DE TEO

AUTORIZACIÓN
____________________________________________, con DNI ______________
e enderezo en _________________________________________________________
como nai, pai ou titor/a, autorizo a _________________________________________
a utilizar os servizos das Bibliotecas Municipais do Concello de Teo e declaro coñecer
e aceito as normas de utilización dos servizos da Axencia.
Asdo.:

Documentación que se debe achegar:
- 1 fotografía
- As persoas maiores de 16 anos presentarán o seu DNI ou outro documento acreditativo, os/as
menores de 16 anos presentarán autorización da nai, pai ou titor/a e DNI ou documento
acreditativo da persoa que autoriza.

De conformidade coa Lei 15/1999 de Protección de Datos Persoais informáselle que os datos persoais recollidos
nesta folla serán incorporados a un ficheiro, titularidade do Concello de Teo, e inscrito na Axencia Española de
Protección de Datos, coa finalidade de levar a cabo a xestión e o control dos servizos de consulta, reproducións e
préstamo dos fondos da biblioteca. o Concello de Teo, 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. A
persoa interesada, así como o seu representante legal, poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación,
rectificación e oposición por escrito e achegando identificación suficiente ós seguintes enderezos: BPM do GriloCacheiras, Travesía de Cacheiras 18 ,15883 Teo Tfno.: 981 806 400 mediateca@teo.gal e BPM Os Tilos, Rúa Buxo nº 4,
Os Tilos 15894 Teo. Tfno.: 681 159 887 bibliotecatilos@teo.gal
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