AV/ Sant Joan de les
Abadesses, 20 - 22
Tel. 972270049
ime@olot.cat

SOL·LICITUD DE PRÉSTEC DE MATERIAL
DNI

Nom entitat
NIF

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

ENTITAT

SOL·LICITANT

Cognoms i nom

Població

Codi postal

Adreça

Càrrec a l’entitat

Correu electrònic

DATES D’ÚS

MATERIAL
Cal detallar objecte per objecte

ACTIVITAT

Data i hora inici activitat

Data i hora fi activitat

Breu explicació de l’activitat

Sol·licito i accepto les condicions d’ús

Olot,

d

de 20

___________________________________
(signatura)

PROTECCIÓ DE DADES
Segons l’ establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de de se mbre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li
informe m que les dades personals facilitades a través del present formulari seran incloses en el fitxer Joventut, titularitat de l’Ajunta ment d’Olot
a mb la finalitat de gestió de persones sol·licitants i beneficiaries d’aquest servei. Les dades seran tractades confidencialment i no seran
cedides a tercers excepte en els supòs its establerts en la normativa de protecció de dades.
Les persones interessades poden e xercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la llei citada
anteriorment mit jançant co municació escrita dirigida a: Ajunta ment d’Olot, Passeig Bisbe Guillamet, nú mero 10 d’Olot, indicant a l’assu mpte:
Ref. Protecció de Dades.

AUTORITZACIÓ/DENEGACIÓ CESSIÓ
DENEGAT PER:

AUTORITZAT:

CONFORME SOL·LICITANT:

AV/ Sant Joan de les
Abadesses, 20 - 22
Tel. 972270049
ime@olot.cat

MATERIAL IME
REGLAMENT I CONDICIONS DE SERVEI I ÚS DEL MATERIAL

1. MATERIAL
1.- El material, està adscrit a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, aquest material està
inventariat i per tant, sotmès al control de l’Ajuntament. Aquest material facilita les diferents
tasques que es fan des de l’àrea, tot i així quan aquest no s’utilitza per raons de servei propi, es
pot cedir a d’altres departaments i/o entitats i persones que ho sol·licitin.
El lloc base d’aquest material és a la seu de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut a
l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, 20-22 d’Olot.

2. QUI POT FER SERVIR EL MATERIAL?
2.- Les entitats de la ciutat d’Olot, les entitats d’àmbit social a les que s’autoritzi expressament,
les persones que participen de l’associacionisme Informal, les diferents àrees, departaments,
instituts i àrees de l’Ajuntament d’Olot. El material no es pot fer servir per a ús personal o privat.

3. COM SOL·LICITAR EL MATERIAL?
3.- Per fer una sol·licitud cal adreçar-se a les oficines de l’Institut Municipal d’Educació i
Joventut d’Olot, Tel: 972 27 00 49 a/e joventut@olot.cat i omplir el full de sol·licitud, del qual,
us en facilitarem una còpia.

4. COM TROBAREU EL MATERIAL I COM L’HAUREU DE TORNAR?
4.- El material el trobareu en estat de poder-se utilitzar. Caldrà tornar-ho en les mateixes
condicions i al mateix lloc on s’ha recollit. En cas que no es retorni el material o s’observin
desperfectes els tècnics de l’IME efectuaran l’oportuna valoració i es transmetrà a l’entitat
interessada que haurà de reposar o reparar els desperfectes. L’IME es reserva les accions
judicials pertinents en cas de no retorn o mal ús del material.

5. QUÈ S’HA DE FER DAVANT UNA INCIDÈNCIA?
5.- Si teniu alguna incidència, cal que ho comuniqueu al responsable en el moment de tornar-lo.

