001

REAL ACADEMIA GALEGA
ARQUIVO
PEDIMENTO DE USO E REPRODUCIÓN
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Nome e apelidos
NIF:
Enderezo:
Código postal:
Localidade:
Provincia:
Teléfonos:
Enderezo electrónico
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE (se procede)
Denominación:
CIF:
Enderezo:
Código postal:
Localidade:
Provincia:
Teléfonos:
Enderezo electrónico:
USO DA REPRODUCIÓN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

CONDICIÓNS PARA A REPRODUCIÓN E PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA RAG
1. A solicitude de reprodución de fondos deberá ser autorizada por escrito pola Comisión Executiva da Real
Academia Galega.
2. A reprodución de fondos está limitada polas características e estado de conservación do material e pola
lexislación vixente sobre a propiedade intelectual.
3. A autorización non supón en ningún caso a cesión de dereitos sobre o material reproducido.
4. Está totalmente prohibida a cesión do material a terceiros así como a transformación ou a realización
dalgunha montaxe que modifique a imaxe real do material.
5. A autorización para a divulgación das imaxes enténdese para un só uso. Calquera outra utilización precisará
outra nova autorización.
6. A cesión dos documentos para a reprodución é gratuíta, aínda que o solicitante correrá con todos os gastos da
mesma.
7. As reproducións serán feitas polo persoal da Real Academia Galega. Cando a reprodución sexa feita por
persoal alleo á institución, previa autorización, deberase entregar unha copia do material reproducido.
8. No uso autorizado que se faga das imaxes deberá constar, en lugar visible, a súa procedencia: Real Academia
Galega.
9. O solicitante enviará á RAG un exemplar da obra ou traballo en que se empregue o material.
10. A presente licenza de reprodución e uso unicamente é válida consonte as condicións arriba expresadas. O
incumprimento destas condicións supón a nulidade da autorización, con independencia das
responsabilidades nas que se poida incorrer
Coñezo e acepto as condicións expostas.
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Asdo.
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Real Academia Galega - Tabernas, 11 - 15001 A Coruña arquivo@academia.gal
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