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

ACTIVITAT

Cal detallar objecte per objecte
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:
Responsable del tractament Ajuntament d’Olot. Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot, Tel. 972 27 91 00 Atencioalciutada@olot.cat
http://www.olot.cat Dades de contacte del delegat de protecció de dades dpd@olot.cat Ajuntament d’Olot Passeig Bisbe Guillamet, 10,
17800 Olot Tel. 972 27 91 18 Finalitat del tractament Gestió de persones sol·licitants i beneficiàries dels diferents serveis, programes i
activitats desenvolupades des de l’àrea de educació i joventut de l’Ajuntament. Gestió i manteniment i control de les dades dels usuaris de
l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot. Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les
dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho
autoritzi. Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la
limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals,
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot Podeu consultar
els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la vigència
de la comunicació Reclamació Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament
d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot.

AUTORITZACIÓ/DENEGACIÓ CESSIÓ

DENEGAT PER:

AUTORITZAT:

CONFORME SOL·LICITANT:

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.

