Carnet de col·legiat o fotocòpia

Jo,.....................................................................................................arquitecte col·legiat
núm ........................................... autoritzo a:
accedir a la biblioteca
retirar llibres en préstec

sota la meva responsabilitat, a .......................................................................................
amb DNI núm............................................fins al dia………….........................................
Declaro haver rebut autorització de la persona a la que autoritzo.
Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable del Tractament:
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya “COAC”.
Finalitat del Tractament:

Autorització per l’ús del servei de Biblioteca del COAC

Legitimació del Tractament:

El seu consentiment per tractar les seves dades personals.
(Per més informació: veure el revers d’aquest full).

Destinatari de cessions o
transferències:

No es faran cessions a tercers, ni transferències internacionals

Drets de les persones
interessades:
Informació addicional:

Accedir, rectificar i/o suprimir les seves dades, així com,
l’exercici d’altres drets conforme l’establert a la informació
addicional. (Per més informació: veure el revers d’aquest full).
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre
protecció de dades al revers d’aquest full.

He llegit i accepto la Política de Privacitat

........................................... a .......de/d' ........................ de 20........

Signat
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D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") i
la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals de 5 de desembre (en endavant
“LOPDGDD”), el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant "COAC") vol que vostè conegui quina
és la Política de Privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.
Dades del Responsable del Tractament
Identitat

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya “COAC”

N.I.F.

Q0875010A

Dir. postal

Plaça Nova, nº 5, 08002 Barcelona (Espanya)

Telèfon

+ 034 93 306 78 41

E-mail

coac@coac.cat

DPO o contacte

dadespersonals@coac.net

Finalitat
Les dades personals i d'informació facilitades al COAC es tractaran amb la finalitat de gestionar,
mantenir, complir, desenvolupar i controlar els objectius del grup de treball del districte o grup
territorial.
Legitimació
La base de legitimació pel tractament de les dades personals per formar part del grup de treball és el
consentiment.
Termini de conservació de les dades
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es revoqui el consentiment o es
demani la baixa del grup. Pot revocar el seu consentiment enviant un correu a
dadespersonals@coac.net
Destinataris de les dades: No es faran cessions a tercers, ni transferències internacionals
Drets de l'interessat
Finalment, s’informa que pot exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i
limitació del tractament segons les condicions i límits previstos en la vigent legislació, dirigint-se per
escrit a dadespersonals@coac.net, indicant el grup del que es vol donar de baixa. En qualsevol cas,
haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent.
Veracitat de les dades
Els/Les col·legiats/des adscrites als grups de treball d’aquest districte són responsables de la
veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la
modificació d'aquestes si cal.
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El préstec està reservat exclusivament per als Arquitectes col·legiats residents a
Catalunya i als habilitats permanents.

Les condicions de préstec són les següents:

1. Per a sol·licitar llibres en préstec a la Sala de Lectura, els arquitectes poden
fer-ho personalment o a través d’intermediari portador del seu carnet de
col·legiat. També podran fer-ho, sense desplaçar-se, per correu electrònic i en
aquest cas la Biblioteca farà la tramesa pel mitjà de transport que l’arquitecte
esculli, corrent sempre les despeses al seu càrrec. També es pot sol·licitar el
préstec a través de les Biblioteques de les altres Demarcacions, fent constar
sempre el nom de l’arquitecte que sol·licita el llibre
2. El número de títols màxim a demanar cada vegada serà de quatre i el període
de préstec serà de 21 dies, prorrogables fins a tres vegades, prèvia sol·licitud
un cop transcorreguts els primers.
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