
 
 
 

 
Dades de la persona sol·licitant 

Cognoms i nom 
DNI/NIF 
 
 Denominació  
  NIF1 
 En qualitat de1 

Domicili1 

Telèfon 
Correu electrònic 

Imatges sol·licitades 

 

Declaració d’ús2 

El sol·licitant declara que té la intenció d’utilitzar les imatges seleccionades amb la finalitat següent: 

 
Títol 

  
Lloc/Url 

Data 
Breu descripció 

 

 

 

Amb la presentació de la present sol·licitud  la persona sol·licitant es compromet a no usar o difondre les imatges 
per a una finalitat diferent a la que manifesta, a respectar les condicions d’ús establertes per la Universitat de Girona 
i els drets que aquesta Universitat i terceres persones puguin tenir sobre aquestes imatges. 

Lliurament 

I en conseqüència demana obtenir una reproducció de les imatges sol·licitades d’acord  amb el següent: 

Suport de lliurament: 

 Reproducció en paper fotogràfic3 

 CD/DVD 
 USB 
 Descàrrega Pandora / Directori compartit 
 Enviament per correu electrònic 

                                                   
1 Completar aquells usuaris o organismes externs a la Universitat de Girona. 
2 De conformitat amb l’art. 8.1 Ley Orgánica 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, d’acord amb l’art. 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, amb l’art. 57.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol i 
amb l’art. 34.3 Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, es pot adduir existència d’interès legítim, o finalitats de recerca o 
científiques, o ser informació relativa a fets que presenten un interès històric, científic o cultural rellevant. 
3 Subjecte als costos de producció. 

Número  

Data  

 



 
 

Format de lliurament: 

 Original 
 TIFF 
 JPEG 

Mides Resolució 

Signatura de la persona sol·licitant 
 
 
 
 
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer creat per la Universitat de Girona que té, entre 
altres, la finalitat d’atendre les sol·licituds de consulta de persones usuàries del servei d’Arxiu.  
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la 
Secretaria General de la Universitat. 
 
Autorització i lliurament per part de l'Arxiu 
 
 
Data    
Persona de l’Arxiu 
(Nom i cognoms, signatura i segell) 
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