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Dades d'identificació del tràmit(mostrar per fer proves)
FORMULARI ALTA/MODIFICACIÓ SERVEI DE CERTIFICACIÓ DIGITAL
Ens sol·licitant
Dades del personal
Les dades que indiqueu a sota són de les persones que intervindran en el procés de sol·licitud dels certificats del vostre ens. Incloure-les en aquesta fitxa no implica l’emissió de T-CAT’s amb aquestes dades. Serà necessària la sol·licitud de les T-CAT’s d’aquestes persones en primer terme, perquè ells mateixos puguin gestionar la resta de les sol·licituds. Podeu consultar els preus dels certificats a la web del Consorci AOC.
NOTA:
- Els rols sol·licitant i certificador són incompatibles.
- Es necessari que en cadascun dels rols hi hagi un mínim de dues persones per tal de garantir la continuïtat del servei.
Responsable del servei
Interlocutor per les comunicacions sobre el servei i accés a la Carpeta de Subscriptor per lliurar els certificats a l’ens.
NIF/NIE núm.
Nom
Cognoms
Adreça electrònica
Càrrec
Nou rol
Certificador de dades
Persona de l’ens que pugui certificar documentalment les dades dels empleats públics pels que es sol·liciten els certificats. P.e: Responsable de Recursos humans o secretari de l’ajuntament. . Serà necessària la signatura d’una d’aquestes persones en cadascuna de les sol·licituds de T-CAT personal.
NIF/NIE núm.
Nom
Cognoms
Adreça electrònica
Càrrec
Nou rol
Sol·licitant de certificats personal
Persones que autoritzen l’emissió dels certificats que es sol·licitin des del vostre ens. Serà necessària la signatura d’una d’aquestes persones en cadascuna de les sol·licituds de T-CAT personal.
NIF/NIE núm.
Nom
Cognoms
Adreça electrònica
Càrrec
Nou rol
Sol·licitant de certificats de dispositiu i aplicació
Persona de l’ens que autoritza l’emissió dels certificats de maquinari (no personals) de l’ens Serà necessària la signatura d’una d’aquestes persones en cadascuna de les sol·licituds de certificats de dispositiu.
NIF/NIE núm.
Nom
Cognoms
Adreça electrònica
Càrrec
Nou rol
Editor de sol·licituds a l'EACAT
Persona que podrà emplenar les sol·licituds de certificats a EACAT i deixar-les pendents de signatura del Sol·licitant i/o certificador segons el cas.
NIF/NIE núm.
Nom
Cognoms
Adreça electrònica
Càrrec
Nou rol
Tractament de les dades personal
a) Pel que fa a l’encàrrec del tractament de les dades de caràcter personal
Mitjançant el present document s’accepta ser l’encarregat del tractament de les dades necessàries per prestar el/s Servei/s especificat/s en aquesta sol·licitud.
El contingut del tractament de les dades és el que s'indica en el document de condicions específiques de prestació del servei.
Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, el Consorci AOC posa a disposició de l’encarregat de tractament el fitxer ”Subscriptors col•lectius de certificats”, en els quals es troben les dades de caràcter personal associades al servei i que estan inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. L'encàrrec del tractament durarà mentre es presti el servei.
b) Dret d’informació de la recollida de dades de caràcter personal a través del present formulari
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, en endavant LOPD, s'informa que les dades i la informació recollides en aquest document, així com els que s'originin en el seu desenvolupament, s’incorporen a un fitxer anomenat “Persones usuàries dels serveis del Consorci AOC”, del que és titular i responsable l’Àrea d’Organització del Consorci AOC, la finalitat i els usos del qual són la gestió dels serveis prestats pel Consorci AOC així com la gestió de les sol·licituds de serveis i la prestació d’aquests. També podrà ser utilitzat per establir comunicacions sobre aspectes relacionats amb els serveis que presta el Consorci AOC, els actes divulgatius que duu a terme i realitzar enquestes relatives al grau de satisfacció i millora dels serveis.
Així mateix, s'informa que l'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) sobre aquestes dades personals emplenant els corresponents formularis ubicats a la seu electrònica del Consorci AOC disponibles a https://www.seu.cat/consorciaoc/tramitslopd o davant l'Àrea d’Organització del Consorci AOC, Carrer Tànger, 98 (planta baixa) 22@ Edifici Interface 08018 Barcelona.
En relació a les dades de caràcter personal, del responsable i/o altre personal, contingudes en aquest formulari, el sotasignat declara que els afectats han estat informats prèviament i han consentit la cessió de les seves dades personals, l’abast de la comunicació, així com el tractament que realitzarà el Consorci en la prestació del/s servei/s, d’acord amb l’establert a l’article 5 de la Llei 15/1999.
Acceptació de les condicions del servei
El sotasignant, com a secretari/ària de l’Ens o representant legal de l’Ens, declara sota la seva responsabilitat que en data  
                                             l’òrgan competent ha aprovat:
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta o modificació de servei.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
Quart.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del servei de certificació digital per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).
Control documental
Codi de Classificació: D1121
Nom servei: T-CAT
Títol: Alta/Modificació SCD
Tipus de document: Sol·licitud
Responsable: Consorci AOC
, 
de/d' 
de 
Xxx yyy zzz
Instruccions i passos a seguir per emplenar el formulari
Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar com a mínim d'Adobe Reader 12 o posteriors per tenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest programari es pot descarregar gratuïtament des de l'adreça "http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/".
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:
Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF. El botó “Valida" us indicarà els errors i/o els camps que us manquen per completar.
La marca d'aigua amb el text ESBORRANY apareix al marge esquerre del formulari a mesura que l'empleneu i/o el modifiqueu.
Quan el formulari estigui correctament emplenat i validat, la marca d'aigua amb el text ESBORRANY canviarà pel text VALIDAT.
Pas 2. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament omplert mitjançant l’EACAT i seguint les instruccions d’enviament que trobareu a l’apartat “Com es fa” del tràmit corresponent. Cal que el formulari estigui signat electrònicament.
  
Recordeu que la vostra sol·licitud només serà vàlida si heu realitzat l'annexió d’aquest document il'heu tramés amb signatura electrònica i validat, moment en el qual es produirà el corresponentassentament de sortida en el vostre registre electrònic i entrada al registre d'entrada de l'ens destinatari. 
Opcions complementàries:
Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, cal prémer el botó “Neteja”.
Si desitgeu comprovar que el formulari està correctament emplenat, cal prémer el botó “Valida”.
Si desitgeu imprimir el formulari, cal prémer el botó “Imprimeix”. 
Aquesta impressió no serà vàlida per a la seva presentació en format paper. Només són vàlides les sol·licituds presentades de forma telemàtica a través de l'EACAT. 
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