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 SOLICITUDE DE PUBLICACIÓN

Nº DE CONTROL

SOLICITANTE
Nome e apelidos DNI

En representación de NIF

Enderezo: rúa, praza, etc. Nº Piso Localidade Código postal

Teléfono/s Fax Correo electrónico

                 FONDOS A REPRODUCIR PARA PUBLICACIÓN
Documento Publicación periódica Cartografía

Monografía Fotografía Outros

Datos da publicación
Sen ánimo de lucro

Con ánimo de lucro

DATOS DOS FONDOS SIGNATURA

Observacións

SOLICITA  AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DESTES FONDOS, BAIXO ESTES TERMOS:

1.- A reprodución de obras que non pertenzan ao dominio público, é dicir, suxeitas a dereitos de propiedade intelectual,
só se poderá publicar co permiso do titular dos dereitos de autor. Este centro non se responsabilizará do uso que poida
realizarse das reproducións en contra dos dereitos de autor protexidos por lei.
2.- Citar xunto a cada imaxe publicada ou no pé a procedencia da obra: Biblioteca-Museo Francisco Fernández del
Riego – Concello de Vigo.
3.- Remitir tres exemplares da obra na que se publiquen os materiais, que se incorporarán aos fondos desta biblioteca.
4.- O pagamento da reprodución farase sempre por adiantado. O xustificante do pago cómpre envialo  por fax
ou correo electrónico.
5.- Esta autorización é válida exclusivamente para o fin enriba proposto, polo que queda expresamente prohibida a
realización de duplicados e a cesión do material a terceiros.

DATA SINATURA DO SOLICITANTE

A DIRECCIÓN DA BIBLIOTECA  AUTORIZA  A  PUBLICACIÓN SOLICITADA

DATA

Asdo.:

En cumprimento do art. 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais
serán incorporados a un ficheiro titularidade da Biblioteca-Museo F. Fernández del RIego, co fin de xestionar o servizo de reprodución
e de elaborar estatísticas. O solicitante pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación en calquera momento.
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