Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Formalització de cessió de la documentació #Memòria1oct
Tipus de donació1
Anònima2

A títol personal

Dades de la persona que fa la cessió (si escau)
Cognoms i nom

DNI

Població

Telèfon

Adreça electrònica

Centre receptor
Número de referència de la donació3

Denominació
Població

Tipologia dels documents cedits4
Fotografies
Vídeos
Altres

(nombre unitats)
(nombre unitats)
(nombre unitats)

Especificar tipologia

K623-V03-17

Descripció bàsica dels fets referits al conjunt documental cedit
Data:
Localitat (ciutat, carrer, col·legi electoral, etc...)

Hora:
Codi postal del lloc on han succeït els fets

Context en el qual es desenvolupen els fets

Declaració, cessió i autorització
- La persona cessionària DECLARA que
Sí
No és l’autor/a dels documents cedits i que
Sí
No té tots els drets de
propietat intel·lectual.
- La persona cessionària fa DONACIÓ gratuïta d’aquest material a la Generalitat de Catalunya i al titular del centre receptor.
- La persona signant AUTORITZA al tractament de les seves dades de caràcter personal per a les finalitats inherents a la gestió de
la donació d’aquest material.
Localitat i data

Signatura de la persona que fa la cessió

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el Fitxer de Gestió de l’Arxiu Nacional de Catalunya (GANC), la finalitat del qual és el control
i gestió dels fons ingressats; respondre les sol·licituds de consulta, reproducció o préstec que pot efectuar l’Administració o les persones titulars dels
fons, les persones interessades/afectades o les persones investigadores i estudioses en general, d’acord amb la legislació vigent; explotació estadística,
estudis i informes de gènere. Les dades es podran cedir a institucions i organismes de caràcter oficial i administracions públiques, a banda de les
cessions previstes per la llei. El responsable d’aquest fitxer és la Direcció General del Patrimoni Cultural. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les
vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes a la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar una
comunicació escrita a l’Arxiu Nacional de Catalunya, carrer de Jaume I, 35-51, 08195 Sant Cugat del Vallès. Cal fer constar en la comunicació escrita
l’autorització expressa per consultar les vostres dades d’identitat. En cas que no doneu aquest consentiment, caldrà adjuntar una còpia del DNI o
document acreditatiu de la vostra identitat.”
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S'accepten també donacions anònimes.
Marqueu aquesta opció només en el cas que no es disposin de les dades de la persona cessionària (això és, la donació és
anònima).
3
Cada centre receptor emprarà el seu propi sistema de numeració de les donacions que vagi rebent.
4
Marqueu les tipologies corresponents als materials cedits i el nombre total d’unitats de cada tipologia.
2

