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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 d'aplicació i segell electrònic
Persona de l'ens que autoritza l'emissió dels certificats d'aplicació i segell electrònic (no personals). de l’ens Serà necessària la signatura d’una d’aquestes persones en cadascuna de les sol·licituds d'aquestes perfils de certificats.
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
Acceptació de les condicions del servei
El sotasignant, com a                                
,
aprova:
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta o modificació del servei.
Segon.- Acceptar la Declaració de pràctiques de certificació i la política general que regulen la prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la web del Consorci AOC.
Tercer.- Accepta l’acord d’encàrrec que figura annex a la present fitxa de subscriptor.
Quart.- Declara que ha comunicat a les persones designades la cessió de les seves dades al Consorci AOC i els ha traslladat el dret d’informació facilitat pel Consorci AOC.
Cinquè.- Es compromet a fer arribar la fitxa de subscriptor cada 24 mesos encara que no hi hagi modificacions sobre la mateixa.
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 
Tractament de les dades personal
Informació bàsica sobre Protecció de Dades del tractament
“ Subscriptors col·lectius de certificats ”
Responsable del Tractament de les vostres dades de caràcter personal
Direcció gerència del Consorci Administració Oberta de Catalunya
Dades de contacte del DPD
dpd@aoc.catTelèfon: 93 2722500
Finalitat del Tractament
La finalitat del tractament és la gestió del servei de certificació, és a dir, l’emissió i gestió posterior dels certificats que les administracions públiques sol·licitin al Consorci AOC.
Establir comunicacions sobre les peticions, els actes divulgatius dels certificats , els nous usos, les enquestes de satisfacció o altres serveis relacionats directament amb el servei.
Categories de dadesobjecte de tractament
Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, NIE, NIF o Passaport, signatura electrònica  i/o signatura manuscrita.
Altres dades que hagueu consignat en el formulari.
Exercici de drets
i vies de reclamació
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant un escrit adreçat al Consorci AOC C/Tànger 98, 22@- 08018 Barcelona o bé mitjançant formulari electrònic disponible a https://www.seu-e.cat/ca/web/consorciaoc/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/tramits-associats-a-proteccio-de-dades-193.
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si bé amb  caràcter previ a la presentació de dita reclamació, de conformitat amb l’establert a l’article 37 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us podeu dirigir al delegat de protecció de dades del Consorci .
Informació Addicional
Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades consultant el Registre de l’Activitat del Tractament “Subscriptors col·lectius de certificats” de la seu electrònica del Consorci AOC https://www.seu-e.cat/ca/web/consorciaoc/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals
ANNEX D'ACORD D’ENCÀRREC DE TRACTAMENT ENS SUBSCRIPTOR
La constitució com a ens subscriptor comporta dur a terme, per compte del Consorci, les tasques següents que comporten el tractament de dades de caràcter personal:
Tractament de les dades de la persona per a la que es demana l’expedició del certificatSol·licitar, a través d’eacat, a l’ER T-CAT assignada, l’expedició de certificats per al personal de la seva organització.Certificar la veracitat de les dades de caràcter personal de les persones de qui sol·licita certificats i la seva identitat.Lliurar els certificats digitals als seus titulars, fer-los signar la documentació legal ( full de lliurament i acceptació de certificats), informar-los de les seves obligacions i responsabilitats i arxivar la documentació de petició els certificats i  els fulls de lliurament durant 15 anys des de la data de caducitat del certificat Tractament de les dades de les dades de caràcter personal de les  persones designades per l’ens subscriptor com a responsable del servei; sol·licitant; certificador de dades i de certificats d’aplicació i editor.Recollir  les dades de caràcter personal de les persones que ostenten aquests rols.Informar-los del tractament de dades de caràcter personal que durà a terme el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.Transmetre les seves dades al Consorci AOC a través d’eacat o, si eacat no està habilitat, pel mitjà que li indiqui el Consorci. 
Les dades personals a les que accedeix i tracta o siguin susceptibles de tractament per l’ens subscriptor en l’exercici de les seves funcions, consten al Registre d’Activitats del Consorci AOC, com a  ”Subscriptors col·lectius de certificats” publicat al Portal de Transparència del Consorci.
Les dades a tractar son: NIF / DNI / Passaport / NIE; Adreça postal i electrònica; nom i cognoms; signatura electrònica  i/o signatura manuscrita; lloc de treball; càrrec que ocupen els empleats públics als quals s'expedeixen certificats i de les persones que desenvolupen els rols de responsable del servei; sol·licitant; certificador de dades i de certificats d’aplicació i editor.
L’ens subscriptor i tot el seu personal que dugui a terme les tasques objecte de tractament s’obliga a: 
Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies. Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del Consorci.Si l'ens subscriptor considera que alguna de les instruccions infringeix la normativa de protecció de dades, n’ha d’informar immediatament el Consorci. Incorporar els tractaments que duu a terme com a encarregat de tractament del Consorci al seu registre de categories d’activitats del tractament efectuades per compte del Consorci, amb el contingut de l’article 30.2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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.No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del Consorci, en els supòsits legalment admissibles.L’ens subscriptor pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix Consorci, d'acord amb les instruccions del Consorci. En aquest cas, el Consorci ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. Si l'ens subscriptor ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d’informar el Consorci d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.Subencàrrec de tractamentNo subencarregar cap de les prestacions que formin part de l'objecte     d'aquest encàrrec que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.Si cal subencarregar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per escrit al Consorci, amb una antelació de 20 dies. Cal indicar els tractaments que es pretén subencarregar i identificar de forma clara i inequívoca les dades de l’entitat amb qui es durà a terme el subencàrrec i els termes d’aquest.Cas que el Consorci autoritzi el subencàrrec, el subencarregat està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'ens subscriptor i les instruccions que dicti el Consorci. Correspon a l'ens subscriptor regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, l'ens subscriptor continua sent plenament responsable davant el Consorci pel que fa al compliment de les obligacions.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a seguir les instruccions del Consorci, a respectar la confidencialitat i el deure de secret i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. Mantenir a disposició del Consorci la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals. Assistir el Consorci en la resposta a l'exercici dels drets següents d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament. Dret d’informació:Comunicar a les persones designades per l’ens subscriptor com a “responsable del servei”; “sol·licitant”; “certificador de dades i de certificats d’aplicació” i “editor”, que les seves dades s’han cedit al Consorci AOC, tant per expedir-los el certificats necessaris, com per donar-los d’alta a eaCat  i a l’aplicació d’emissió de certificats i traslladar-los-hi la següent informació:
Responsable del Tractament
de les vostres dades
de caràcter personal
Direcció gerència del Consorci Administració Oberta de Catalunya
Dades de contacte 
del DPD
dpd@aoc.catTelèfon: 93 2722500
Pel que fa a les dades que tractarà el Consorci per a l’expedició de les T-CAT i en l’execució de tasques com a ens subscriptor:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades del tractament
“ Subscriptors col·lectius de certificats ”
Finalitat del Tractament
La finalitat del tractament és la gestió del servei de certificació, és a dir, l’emissió i gestió posterior dels certificats que les administracions públiques sol·licitin al Consorci AOC.
Establir comunicacions sobre les peticions, els actes divulgatius dels certificats , els nous usos, les enquestes de satisfacció o altres serveis relacionats directament amb el servei.
Categories de dadesobjecte de tractament
Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, NIE, NIF o Passaport, signatura electrònica  i/o signatura manuscrita.
Dades d’ocupació professional: Lloc de treball; càrrec Altres dades: Rol que assumeix en la seva relació amb el Consorci AOC
Exercici de drets
i vies de reclamació
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant un escrit adreçat al Consorci AOC C/Tànger 98, 22@- 08018 Barcelona o bé mitjançant formulari electrònic disponible a https://www.seu-e.cat/ca/web/consorciaoc/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/tramits-associats-a-proteccio-de-dades-193.
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si bé amb  caràcter previ a la presentació de dita reclamació, de conformitat amb l’establert a l’article 37 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us podeu dirigir al delegat de protecció de dades del Consorci .
Informació Addicional
Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades consultant el Registre de l’Activitat del Tractament “Subscriptors col·lectius de certificats” de la seu electrònica del Consorci AOC https://www.seu-e.cat/ca/web/consorciaoc/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals
Pel que fa a les dades que tractarà el Consorci per donar-lo d’alta a eaCat:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades del tractament
“ Persones usuàries de serveis del Consorci AOC”
Finalitat del Tractament
La finalitat del fitxer és la gestió de les sol·licituds de serveis i la prestació d’aquests, realitzar enquestes relatives al grau de satisfacció i millora dels serveis i comunicar qualsevol aspecte relacionat amb els serveis que presta el Consorci.
Categories de dadesobjecte de tractament
Dades identificatives: NIF / DNI / Passaport / NIE, adreça postal o electrònica ,Telèfon ,Nom i cognoms, signatura electrònica i/o signatura manuscrita.

Dades d’ocupació professional: Llocs de treball.

Altres tipus de dades :Rol que assumeix en la seva relació amb el Consorci AOC
Exercici de drets
i vies de reclamació
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant un escrit adreçat al Consorci AOC C/Tànger 98, 22@- 08018 Barcelona o bé mitjançant formulari electrònic disponible a https://www.seu-e.cat/ca/web/consorciaoc/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/tramits-associats-a-proteccio-de-dades-193.
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si bé amb  caràcter previ a la presentació de dita reclamació, de conformitat amb l’establert a l’article 37 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us podeu dirigir al delegat de protecció de dades del Consorci .
Informació Addicional
Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades consultant el Registre de l’Activitat del Tractament “Subscriptors col·lectius de certificats” de la seu electrònica del Consorci AOC https://www.seu-e.cat/ca/web/consorciaoc/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals
 
Notificació de violacions de la seguretat de les dades.L’Ens subscriptor ha d’informar el Consorci AOC, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, deixant constància escrita a través del correu seguretat@aoc.cat i dpd@aoc.cat de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació establerta a l’article 33.3 del 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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). Implantar les mesures de seguretat següents:D’acord amb l’avaluació inicial de riscos realitzada pel responsable del tractament, l’encarregat del tractament, mitjançant el present encàrrec, es compromet a implantar les mesures de seguretat següents:Entorn segur: els locals on es tractin les dades hauran de disposar de mitjans mínims de seguretat com extintors, alarmes sales amb clau o sistemes de control d’accés físic. 
         Funcions i obligacions del personal: les funcions i obligacions dels usuaris o perfils d’usuari amb accés a dades i als          
         sistemes estaran clarament definides i documentades.Seguretat de la estació de treball: les estacions de treball amb les que s’accedeix al sistema estaran degudament securitzades:
Identificació i autenticació: s’establirà un sistema que permeti la identificació inequívoca i personalitzada de tot aquell usuari que intenti accedir a la estació de treball i la deguda autenticació per a verificar la identitat de l’usuari. Software anti-malware: les estacions de treball disposaran d’un sistema anti-virus i anti-malware. Actualitzacions de Seguretat: les estacions de treball hauran d’estar sempre actualitzades amb les darreres actualitzacions de seguretat publicades pels fabricants del Sistema Operatiu i del programari instal·lat.  Cas que no funcioni eacat i les sol·licituds de certificats s’hagin de trametre en paper o per un altre mitjà , un cop trameses no s’ha de guardar cap còpia de les mateixes.Els fulls de lliurament en paper s’han de guardar en armaris tancats amb clau i caldrà disposar d’un registre d’accessos. Si els fulls de lliurament es guarden en format electrònic ha d’estar en un sistema que garanteixi que només hi accedeixen les persones que ho requereixin en l’exercici de les funcions que tenen encomanades com a ens subscriptor i que permeti la traçabilitat dels accessos a la informació.
No s’autoritzen transferències internacionals de dades. Cas que calgui dur  a terme una transferència internacional de dades caldrà comunicar prèviament al Consorci l’empresa que durà  a terme el subencàrrec, a l’empara de quin mecanisme dels previstos a l’article 45 i següents del RGPD es du a terme la transferència i en seu cas les mesures complementàries adoptades. Només podrà dur-se  a terme si el Consorci ho autoritza. Comunicar al Consorci la identitat i les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades. Conservació de les dades:L’ens subscriptor  ha de conservar els fulls de lliurament  per un període de 15 anys a comptar des de la caducitat del certificat. Si cessa en la seva activitat com a ens subscriptor, haurà de custodiar tota la documentació fins el transcurs dels 15 anys descrits anteriorment. Destí de les dades:Un cop transcorregut el termini de conservació esmentat caldrà destruir la documentació en paper i en format electrònic, incloses les còpies de seguretat de que es disposi i lliurar al Consorci un certificat de destrucció/esborrat segur. L’ens subscriptor  s’ha de sotmetre a la normativa nacional i de la Unió  Europea en matèria de protecció de dades i a les instruccions que aprovi el Consorci coma  responsable de tractament. 
El Consorci com a responsable del tractament assumeix les obligacions següents:
Lliurar a l'ens subscriptor els formularis. Les descrites a l’apartat 4 de la Política general de certificació. Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’ens subscriptor compleixi el RGPD.Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
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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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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