
Fundación Penzol
Casa Galega da Cultura
Praza da Princesa 2 - 36202, Vigo
T. 986 22 64 59  F. 986 22 90 81
casagalegacultura@vigo.org

 SOLICITUDE DE REPRODUCIÓN

Nº DE CONTROL

SOLICITANTE
Nome e apelidos DNI

En representación de DNI ou CIF

Enderezo: nome da rúa, praza, etc. Número Piso Localidade Código postal

Teléfono/s Fax Correo electrónico

                 FONDOS A REPRODUCIR
Documento Publicación periódica Cartografía

Monografía Fotografía Outros

Finalidade da reprodución

DATOS DOS FONDOS SIGNATURA

Forma de entrega Presencial Correo postal Correo electrónico

Observacións

SOLICITA A REPRODUCIÓN DESTES FONDOS, BAIXO ESTES TERMOS:

1.-  A reprodución de obras que non pertenzan ao dominio público, suxeitas a dereitos de propiedade intelectual, só será
posible cando se realice sen ánimo de lucro e exclusivamente para fins de investigación (Art. 37.1 da RCL/1996/1382). A
Fundación Penzol non se responsabilizará do uso que poida realizarse das reproducións en contra dos dereitos de autor
protexidos por lei.
2.- Esta autorización é válida única e exclusivamente para o fin mencionado no punto 1, polo que quedará prohibida
calquera tipo de reprodución ou difusión do material que non sexa aquí autorizado. Queda expresamente prohibida a
realización de duplicados e a cesión do material a terceiros. Calquera uso posterior deberá ser negociado coa Fundación
Penzol. O permiso de publicación solicitarase en impreso aparte.
3.- As reproducións dixitais facilitaranse con marcas de auga.
4.- O pagamento da reprodución farase sempre por adiantado. O xustificante do  pago cómpre envialo por correo
electrónico.

DATA SINATURA DO SOLICITANTE

Os datos persoais facilitados mediante o presente formulario serán tratados pola Fundación Penzol, coa finalidade de prestar o trámite
solicitado, elaborar estatísticas e divulgar de actividades. Os seus datos persoais non serán comunicados a outras persoas. Poderán
exercerse os dereitos de acceso, rectificación, e supresión así coma outros dereitos contemplados no Regulamento (UE) 2016/679.
Pode consultar información adicional sobre tratamento de datos no seguinte enlace: https://hoxe.vigo.org/movemonos/m_penzol7.php?
lang=gal#/



Fundación Penzol
Casa Galega da Cultura
Praza da Princesa 2 - 36202, Vigo
T. 986 22 64 59  F. 986 22 90 81
casagalegacultura@vigo.org

 SOLICITUDE DE REPRODUCIÓN

Nº DE CONTROL

TIPO E PREZOS DAS REPRODUCIÓNS

PREZOS (EUROS)

TIPO  DE REPRODUCIÓN IMPORTE
Copia dixital, cada imaxe (máx. DIN A-3) 1,00

Outras copias dixitais de fondos especiais Conforme orzamento dun profesional

DATOS DA CONTA BANCARIA: TITULAR FUNDACIÓN PENZOL
Entidade ABANCA Código conta 2080 5000 68 3040022211

IBAN ES2120805000683040022211 BIC CAGLESMMXXX

FORMA DE PAGO
En efectivo

Ingreso na conta bancaria
Transferencia bancaria

Xiro postal

A cubrir polo centro
Importe total da reprodución

Os datos persoais facilitados mediante o presente formulario serán tratados pola Fundación Penzol, coa finalidade de prestar o trámite
solicitado, elaborar estatísticas e divulgar de actividades. Os seus datos persoais non serán comunicados a outras persoas. Poderán
exercerse os dereitos de acceso, rectificación, e supresión así coma outros dereitos contemplados no Regulamento (UE) 2016/679.
Pode consultar información adicional sobre tratamento de datos no seguinte enlace: https://hoxe.vigo.org/movemonos/m_penzol7.php?
lang=gal#/


Penzol solicitude reprodución
prueba
D:20120424094323+02'00'
D:20120424094323+02'00'
Fundación Penzol
Casa Galega da Cultura
Praza da Princesa 2 - 36202, Vigo
T. 986 22 64 59  F. 986 22 90 81 
casagalegacultura@vigo.org 
 SOLICITUDE DE REPRODUCIÓN
Nº DE CONTROL
SOLICITANTE
Nome e apelidos
DNI
En representación de
DNI ou CIF
Enderezo: nome da rúa, praza, etc.
Número
Piso
Localidade
Código postal
Teléfono/s
Fax
Correo electrónico
                 FONDOS A REPRODUCIR
Documento
Publicación periódica
Cartografía
Monografía
Fotografía
Outros
Finalidade da reprodución
DATOS DOS FONDOS
SIGNATURA
Forma de entrega
Presencial
Correo postal
Correo electrónico
Observacións
SOLICITA A REPRODUCIÓN DESTES FONDOS, BAIXO ESTES TERMOS:
1.-  A reprodución de obras que non pertenzan ao dominio público, suxeitas a dereitos de propiedade intelectual, só será posible cando se realice sen ánimo de lucro e exclusivamente para fins de investigación (Art. 37.1 da RCL/1996/1382). A Fundación Penzol non se responsabilizará do uso que poida realizarse das reproducións en contra dos dereitos de autor protexidos por lei.

  2.- Esta autorización é válida única e exclusivamente para o fin mencionado no punto 1, polo que quedará prohibida calquera tipo de reprodución ou difusión do material que non sexa aquí autorizado. Queda expresamente prohibida a realización de duplicados  e  a cesión do  material  a  terceiros.  Calquera  uso  posterior  deberá  ser  negociado  coa Fundación Penzol. O permiso de publicación solicitarase en impreso aparte.  
3.- As reproducións dixitais facilitaranse con marcas de auga.
4.- O pagamento da reprodución farase sempre por adiantado. O xustificante do  pago cómpre envialo por correo electrónico. 
DATA
SINATURA DO SOLICITANTE
Os datos persoais facilitados mediante o presente formulario serán tratados pola Fundación Penzol, coa finalidade de prestar o trámite solicitado, elaborar estatísticas e divulgar de actividades. Os seus datos persoais non serán comunicados a outras persoas. Poderán exercerse os dereitos de acceso, rectificación, e supresión así coma outros dereitos contemplados no Regulamento (UE) 2016/679. Pode consultar información adicional sobre tratamento de datos no seguinte enlace: https://hoxe.vigo.org/movemonos/m_penzol7.php?lang=gal#/
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Os datos persoais facilitados mediante o presente formulario serán tratados pola Fundación Penzol, coa finalidade de prestar o trámite solicitado, elaborar estatísticas e divulgar de actividades. Os seus datos persoais non serán comunicados a outras persoas. Poderán exercerse os dereitos de acceso, rectificación, e supresión así coma outros dereitos contemplados no Regulamento (UE) 2016/679. Pode consultar información adicional sobre tratamento de datos no seguinte enlace: https://hoxe.vigo.org/movemonos/m_penzol7.php?lang=gal#/
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