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Sol·licitud d’autorització d’accés a dades del Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona (CAATEEB)
Tipus de sol·licitud
Nota: En el cas de modificacions sols s’ha d’emplenar els apartats que canvien i s’entendrà que substitueixen a les dades informades anteriorment.
Dades de l’ens sol·licitant
Persona de contacte a efectes d’aquest formulari
Convenis que autoritzen la consulta
Conveni de col·laboració entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació, signat el 24 d’abril de 2008.
 
Conveni per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes (CMI), signat el mes d’octubre de 2006 entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i el Consorci AOC. Data de l’adhesió   
Mecanisme d’accés
Dades de consulta
Marqueu les dades que se sol·liciten, la finalitat de la consulta, la norma que regula el procediment i/o tràmit que preveu l’aportació d’aquestes dades i si es disposa del consentiment previ de l'interessat sobre el que es demana la informació.
 
En cas de no disposar del consentiment previ de l'interessat, cal indicar la disposició legal que us habilita a disposar d'aquestes dades sense el consentiment de l'interessat.
 
/
Consentiment exprés de l’interessat per a la consulta de les dades
/
Consentiment exprés de l’interessat per a la consulta de les dades
Signatura de l’Alcalde/ssa, Secretari /ària o Representant legal de l’ens
, 
de/d' 
de 
Obligacions i garanties 
La persona representant legal de l’ens firmant d’aquesta soŀlicitud declara sota la seva responsabilitat que la informació
gestionada serà utilitzada exclusivament per a la finalitat descrita al present formulari i en el marc d’un procediment administratiu concret i que vetllarà pel compliment de la resta d’obligacions, garanties i normativa aplicable al subministrament i/o comunicació d’informació.
La persona representant legal de l’ens manifesta que el document de seguretat de l’ens resta a disposició de l’organisme emissor que el requereixi.
La signatura d’aquest formulari comporta el coneixement i l’acceptació del contingut i les obligacions que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. A més, l’ens cessionari vetllarà pel compliment de la resta d’obligacions i garanties establertes en el document de seguretat de Via Oberta. 
Autorització de l'interessat 
La persona representant legal de l’ens declara sota la seva responsabilitat que les persones interessades de les quals se
sol·liciten dades han autoritzat expressament a l’ens cessionari d’aquestes per obtenir-les directament de l’ens emissor a través de mitjans electrònics, llevat que la cessió d’aquesta informació estigui eximida de tal autorització en una norma amb rang de llei.
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