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Dades d'identificació del tràmit(mostrar per fer proves)
Document de cessió de certificats electrònics al Consorci AOC per a la prestació de serveis d'administració electrònica i d'acceptació de les condicions de custòdia
Dades de l’ens
Cal omplir les següents dades sobre l’ens que cedeix el certificat, i que ha de ser el mateix ens titular del certificat.
Dades del certificat de segell electrònic
Cal omplir els següents camps identificatius del certificat a cedir
Nota: El Número de sèrie requerit és el número de sèrie del certificat, no el camp “SERIALNUMBER” del subjecte. El Nom Comú correspon al camp “Common Name” (CN) del certificat.
Fitxers adjunts al formulari
Documentació que cal adjuntar
Per tal de garantir al màxim la seguretat de les claus del certificat cedit, podeu enviar el seu PIN per correu electrònic a l’adreça suport@aoc.cat indicant a l’assumpte “PIN cessió [Nom de l’ens]” i el PIN al cos del correu (no cal més informació). D’aquesta manera PIN i certificat s’envien per dos canals diferents.
Condicions de la cessió
cedeix al Consorci AOC el certificat i la clau privada per a la seva utilització en els serveis d'administració electrònica que el requereixin, prèvia autorització consignada en els corresponents formularis de sol·licitud de serveis del Consorci AOC.
Dret d'informació tractament de dades de caràcter personal incorporades al present formulari
Les dades del responsable del tractament i del DPD són:Identitat del responsable: Director/Directora gerent del Consorci AOCAdreça postal: C/Tànger, 98 22@ baixos- 08018- BarcelonaTelèfon: 932722500rpd@aoc.catContacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@aoc.catC/Tànger, 98 22@ baixos- 08018- BarcelonaEn compliment del Reglament (UE) 2016/679, us informem que les vostres dades personals recollides a través del present formulari:
 A.- Seran incorporades al Registre d'activitats del qual és titular el Consorci Administració Oberta de Catalunya “Persones usuàries de serveis del Consorci AOC”. 
B.- Les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud i la prestació dels serveis sol·licitats, així com realitzar enquestes relatives al grau de satisfacció i millora dels serveis i comunicar-vos qualsevol aspecte relacionat amb els serveis que presta el Consorci AOC. 
C.- Conservarem les vostres dades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament aplicarem els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. 
D.- La base jurídica del tractament és la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l´ús dels mitjans electrònics als ens del sector públic de Catalunya.
E.- Les vostres dades no es comuniquen a tercers ni són objecte de transferència internacional.
F.- Exercici Drets: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Consorci AOC C/Tànger 98, 22@- 08018 Barcelona o mitjançant la seva seu electrònica  https://www.seu-e.cat/web/consorciaoc/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits.Quines vies de reclamació hi ha?Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Condicions de custòdia del certificat
1. GARANTIES DE CONSERVACIÓ DE LES CLAUS
El certificat i la corresponent clau privada lliurats al Consorci AOC seran emmagatzemats en un dipòsit segur de claus, accessible només per les aplicacions informàtiques que n'hagin de fer ús, i sota les mesures de seguretat establertes per a tots els sistemes del Consorci AOC, definides en el document "Condicions generals de prestació dels serveis de Consorci AOC" publicat al seu lloc web.
 
2. RENOVACIÓ
Quan es produeixi l'extinció de la vigència del certificat per qualsevol de les causes previstes en la legislació de signatura electrònica, l'ens ho comunicarà al Consorci AOC trametent el nou certificat, i es produirà la substitució del certificat revocat o caducat pel nou obtingut. Les autoritzacions d'ús continuen essent vàlides sempre i quan la finalitat del nou certificat sigui la mateixa.
 
3. CANCEL·LACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ D'ÚS I RETORN DEL CERTIFICAT
L'ens podrà revocar en qualsevol moment l'autorització d'ús del certificat cedit mitjançant aquest document. En aquest cas ho comunicarà per escrit al Consorci AOC qui el retornarà a la major brevetat possible, finalitzant-ne el seu ús a partir de la data en què sigui comunicada.
 
4. RESPONSABILITAT DEL CONSORCI AOC
El Consorci AOC es compromet a utilitzar el certificat cedit únicament per a les finalitats que l'ens sol·liciti. La responsabilitat del Consorci AOC serà en cada cas definida als corresponents convenis de col·laboració o condicions específiques de prestació dels serveis objecte de la cessió.
Protecció de dades
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers automatitzats següents:
 1. Serveis i tràmits Gencat. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, canceŀlació i oposició que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits.
 
 2. Subvencions de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, canceŀlació i oposició és la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals (Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona; adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat). La finalitat del fitxer és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment.
 
3.   Expedients administratius: segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que presentin la soŀlicitud seran incorporades al fitxer Tractament d'expedients administratius, del qual és responsable l'Oficina de Gestió Empresarial, amb la finalitat de tramitar els expedients administratius relacionats amb l'àmbit competencial i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. Podeu exercir els vostres drets com a persona afectada mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona, o mitjançant l'adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.
 
L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que soŀliciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat.
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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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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, validat i signat, prement el botó "Envia" o a través de l'opció "Oficina de registre" que trobareu a EACAT.
 
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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