Sol·licitud per al préstec d’equips i material de gravació
Dades del sol·licitant (promotor del projecte o activitat)
Nom i cognoms

Associació

Empresa

Administració

Altres
NIF

Departament/Secció

Seu social

Web corporativa

Responsable (nom i càrrec)

Núm. Registre Municipal d’Entitats de L’Hospitalet

Telèfon corporatiu

Persona de contacte (nom, telèfon i adreça electrònica)

Descripció del material i dels equips sol·licitats
Enumeració d’equips i material sol·licitats

Projecte per al qual se sol·licita el material. Ús que se’n farà.

Carta de compromís
El sol·licitant (nom de la persona responsable del projecte): ___________________________________________________,
amb DNI _____________________, es compromet a:
•
•
•
•

Recollir i retornar els materials cedits per Torre Barrina en el dia i l’hora previstos i en les mateixes condicions que els han rebut.
Conèixer el funcionament dels equips i materials cedits.
Tenir cura del material cedit i mantenir-lo en perfecte estat.
Comunicar a Torre Barrina qualsevol desperfecte o mal funcionament del material cedit i no fer-hi cap manipulació tendent a
reparar-lo.
• No fer servir el material a cap altre ús que no sigui l’especificat en la sol·licitud de préstec i a no cedir-lo a cap altra persona
que no sigui l’autoritzada.
• Acceptar que els drets, les obligacions i les responsabilitats comencen en el moment que el material surt de Torre Barrina.
Dades de la persona que recull el material
Nom i cognoms

DNI

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Data i hora de recollida

Signatura

16 1265 - Sol·licitud préstec Torre Barrina

Data i hora de retorn

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest formulari
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal, us recordem
que en qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baix1

Parc de la Marquesa
Carretera de Collblanc, 67
08904 L’Hospitalet de Llobregat / Tel.: 93 403 63 50
torrebarrina@l-h.cat / www.torrebarrina.cat

