Servei d'Arxiu, Gestió
documental i Publicacions
SOL·LICITUD I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT
DADES DEL SOL·LICITANT
Cognoms
Nom
DNI / NIE / Passaport
Telèfon
Correu electrònic
Domicili
Municipi
Província
Codi postal
Mitjà de notificació

Electrònica

En paper

Documentació sol·licitada (Títol, signatura, dates)

Objecte de la consulta (motiu pel qual desitja realitzar la consulta)

Nombre de reproduccions realitzades (indicant si s'han realitzat amb mitjans propis)

Sent legalment necessari protegir l'honor i la intimitat personal que garanteixen la Constitució
Espanyola de 1978, art. 105.b; la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret
a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; la Llei 16/1985, de 25 de
juny, de Patrimoni Històric Espanyol, art. 57.1, c.; la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni
Cultural Valencià; la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern; i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Faig constar com a investigador/a:
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•

Que he sol·licitat accés a fons documentals del Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló
relacionats amb el meu treball de recerca.

•

Que la consulta realitzada és només per a ús privat i amb finalitats d'estudi i investigació
històrica o científica

•

Que em compromet formalment, una vegada admesa la present instància i autoritzada la
petició, a:
◦ no fer cap altre ús de la documentació
◦ utilitzar de forma estadística o genèrica la informació obtinguda, sense recaptar ni
publicar dades de persones identificades o identificables que puguen comprometre el
seu dret a l'honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge, conforme a la
normativa aplicable.
◦ Em compromet a complir la legislació vigent sobre dret a la intimitat i protecció de
dades personals.

•

En cas de realitzar reproduccions, manifest expressament que destine les mateixes
únicament a finalitats d'estudi o investigació, sense tindre com a finalitat la utilització
col·lectiva o lucrativa, quedant prohibida la cessió a tercers i la reproducció per qualsevol
mitjà per a finalitats diferents. A més, declare conéixer la legislació vigent sobre propietat
intel·lectual, respectant el que en ella i en altres normes s'estableix respecte als drets
d'autor i altres aspectes de la propietat intel·lectual, comercial o industrial.
En

,

de

de 20

.

Signatura:
ILM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ
Les dades de caràcter personal aportats en l'imprés i, si escau, la documental acompanyada seran tractats per la
Diputació de Castelló, d'acord amb el que es preveu en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar la
sol·licitud/és manifestada en el present document, en particular, la sol·licitud de compromís de confidencialitat, dins del
procediment administratiu corresponent.
Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es
Les dades seran conservades mentre es mantinga la relació amb la Diputació o si escau se suprimisca per l'usuari. No
obstant això, les dades podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació
científica i històrica o finalitats estadístiques.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica sobre la base de la relació contreta amb
la Diputació i, si escau, al consentiment de l'ús de determinades dades, segons les finalitats abans expressades.
Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga
necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons
Llei.
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Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o, si escau, Oposició. A aquest
efecte, podrà presentar un escrit de forma presencial en el Registre d'Entrada de la Diputació: Plaza de les Aules, 7,
12001, Castelló de la Plana o a través de la Seu Electrònica https://dipcas.sedelectronica.es
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, en el cas de presentar un escrit de forma
presencial haurà de mostrar el DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant,
legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una
reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

