
SOLICITUDE DE CARNÉ DE LECTOR ou LECTORA          Nº de Lector...............................

Adulto              Infantil   
  

              HOME                MULLER     

APELIDOS E NOME 

                                        

DNI/PASAPORTE         -                                                            -            DATA NACEMENTO                -                 -

LUGAR DE NACEMENTO    

ENDEREZO (domicilio habitual)

Nº Rúa     Localidade

Código postal                                                     Provincia 

Teléfono 1                                                                          Teléfono 2                             

*Correo electrónico 

SOLICITUDE PARA USAR O SERVIZO DE  PRÉSTAMO DE OBXECTOS TRIDIMENSIONAIS : 
Portátiles, libros electrónicos... e outros obxectos que se poidan poñer en préstamo no futuro

Solicita o uso do Servizo de préstamo de obxectos tridimensionais que a Biblioteca poña en préstamo: portátiles, dispositivos de lectura
electrónicos, etc. e todos os demais obxectos que se poidan poñer en préstamo no futuro afectados pola súa normativa correspondente.
A sinatura deste documento supón a aceptación das condicións de préstamo de cada tipo de documento e que declara coñecer.

............................ , .......  de  ..........................  de  2........                        Asinado:

LEMBRE TRAER O DNI CANDO VEÑA SOLICITAR A SÚA TARXETA. En caso de perda ou cambio de datos debe comunicarllo á Biblioteca.  Lembre que esta

tarxeta é de uso persoal e intransferible, aínda que pode autorizar a outra persoa a levar préstamos co seu carné, pregunte no mostrador.



No cumprimento do establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de
carácter  persoal  e da aplicación do Reglamento Europeo 2016/679 do 27 de abril  (RGPD) relativo a
protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais, informamos que, logo de cubrir o do
presente formulario, os seus datos quedarán incorporados na Biblioteca Pública Luis Seoane e na Rede
de Bibliotecas Públicas de Galicia, tendo como finalidade a creación dunha base de datos para xestionar
os servizos ofrecidos por esta biblioteca.

A persoa interesada poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dirixín-
dose á Biblioteca Pública Luis Seoane localizada na rúa Illas Alvedosas, 3, 36690 Arcade - Soutomaior, 
PO, coa referencia: “Protección de Datos”, a través dun escrito asinado ao efecto e achegando fotocopia 
do seu DNI, ou ben a través do enderezo electrónico biblioteca@soutomaior.com

Estes datos serán utilizados pola biblioteca para remitirlle avisos sobre os servizos do centro, así como in-
formación das actividades programadas. Marque o seguinte recadro se desexa recibir a seguinte informa-
ción:

Desexa recibir información das actividades da Biblioteca no seu correo electrónico?  

Si                          Non          

DECLARACIÓN

PARA MENORES DE 14 ANOS

 
Pai/nai/adulto/a responsable (menores de 14 anos)  

DNI/PASAPORTE            -         -         Tipo de relación co/a menor  

Tamén autoriza ao neno/a a utilizar o Servizo de INTERNET só / soa:          

............................ , .......  de  ..........................  de  2........                                    Asinado:

Biblioteca Pública Municipal Luís Seoane 

Illas Alvedosas, 3, 36690 Arcade - Soutomaior, PO 
Teléfono: 986 70 02 91       biblioteca@soutomaior.com         Facebook: cultura soutomaior

Catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia :  
https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal


