
 

LLETRAT MAJOR DE CORTS VALENCIANES 

 

Biblioteca 

SOL·LICITUD DE TARGETA D’INVESTIGACIÓ 

 
D./Dª …………………………………………………….……………………………………………..…..………..…..., 

amb DNI nº …………………………………. Domiciliat a …………………………………..………………….….….. 

c/pça. …………………………………………………………………………………..……..…………………..…….… 

telèfon ………………………………….… E-mail …………………………………………..…….…………..…..….… 

 

EXPOSA 

Que  havent  d’investigar  sobre ………………………………………………………………..…………………………. 

………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

amb motiu de ……………………………………………………………………………….…….……..………………… 

al departament/assignatura…………………………………………………..…………………………………….……..… 

de la facultat de……………………………………………………………………………………………….……………. 

 

SOL·LICITA 

Li siga concedida la targeta d’investigació per poder utilitzar la Biblioteca, tenint en compte que ha de complir les 

normes establides a l’efecte i es compromet a utilitzar els documents que sol·licite únicament per a us d’investigació 

personal de caràcter cultural o científic. L’usuari o usuària respondrà de l’ús dels mateixos d’acord amb la Llei de 

Propietat Intel·lectual (RD 1/1996 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual).   

 
València, a …… de …………………………… de 20    . 

 

 

Vist-i-plau,           Signat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lletrat Major 

 

 

 

SÍ  NO  Done el meu consentiment per a rebre comunicats de la Biblioteca de Les Corts. 

D’acord amb les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD),  i la Llei orgànica de 

protecció de dades a Espanya i les normes de desplegament, us informem que el responsable del tractament de les vostres dades és les Corts Valencianes. La 

finalitat del tractament és per a la gestió de la Biblioteca i l’enviament de comunicacions informatives. No es cediran dades  a tercers, tan sols en el cas per 

obligacions legals o per al cas de què el servei de préstec ho requerisca.La legitimació per a l’ús de les vostres dades es basa en l’exercici de poders públics 

atorgats a aquesta entitat i el consentiment de l’interessat. Les dades seran conservades durant el temps necessari, mentre no expiren els terminis de 

prescripció legal. Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oblit, portabilitat i limitació del tractament mitjançant un 

instància presentada davant de la Secretaria General. Informació addicional: www.cortsvalencianes.es 

 

http://www.cortsvalencianes.es/



