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Dades d'identificació del tràmit(mostrar per fer proves)
Fitxa d'entitat de registre (ER id-CAT)
1. Ens sol·licitant
3. Dades del personal	
Les dades que indiqueu a sota són de les persones que intervindran en el procés d’emissió de certificats idCAT en el vostre ens. Incloure-les en aquesta fitxa no implica l’emissió dels certificats d’operador idCAT. Serà necessari que sol·liciteu aquests certificats. Podeu consultar els preus dels certificats a la web del Consorci AOC.
NOTA:
Es necessari que en cadascun dels rols hi hagi un mínim de dues persones per garantir la continuïtat del servei.
L' Entitat de Registre idCAT pot lliurar el certificat idCAT en una memòria USB adquirida pel propi ens, sempre sense cost pel ciutadà i amb el logo de l'idCAT serigrafiat.
Abans de poder prestar el servei en aquest suport, és necessari fer arribar una mostra amb el logo de l'idCAT                      al Servei de Certificació Digital del CATCert.
2. Activació registre auxiliar
El document de compareixença, d'habilitació o de revocació han de ser registrats d'entrada per part de l'ens. Si voleu que el propi sistema us registri automàticament aquesta documentació sense haver de passar-la pel vostre Registre General d'Entrada cada cop, demaneu l'activació del registre auxiliar.
El registre auxiliar funciona comp una segona porta a un registre general, en depèn funcionalment, i de forma periòdica ha de transferir-li tots els assentaments que hagi fet. La numeració no ha de pertànyer necessàriament a la mateixa seqüència.
4. Responsable del servei
Persona que actuarà com a enllaç entre l’ens i l’AOC i controlarà el funcionament del servei de l’Entitat de Registre idCAT. Serà la persona encarregada de seguir els procediments establerts.
NIF/NIE núm.
Nom
Cognoms
Adreça electrònica
Càrrec
Nou rol
5. Dades dels operadors
Persones de l'ens (mínim 2) que tramitaran sol·licituds de certificats idCAT, generaran la petició definitiva de certificat per a l'Autoritat de Certificació en l'aplicació web el revocaran i l'habilitaran. També realitzaran la comprovació de la identitat del ciutadà personalment i enregistraran una justificació acreditativa. Cal que hi hagi un titular i un substitut (en cas d'absència del primer).
NIF/NIE núm.
Nom
Cognoms
Adreça electrònica
Càrrec
Nou rol
6. Dret d'informació i consentiment de la recollida de les dades de caràcter personal a través del present formulari 
En relació a les dades de caràcter personal, del responsable i/o altre personal, contingudes en aquest formulari, el sotasignat declara que les persones les dades de les quals s'indiquen en aquest formulari 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.
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 "usuaris 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 les peticions, els actes divulgatius, nous usos, enquestes de satisfacció o altres serveis relacionats directament amb el servei.
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.
Acceptació condicions de servei i encàrrec i subencàrrec de tractament de dades de caràcter personal.
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, així com les Condicions especifiques de les Entitats de Registre idCAT que es troben publicades a la web del Consorci AOC. 
Tercer.- Acceptar l'encàrrec de Tractament de dades de caràcter personal de l’activitat  de tractament "Persones Físiques Certificades" del qual és responsable el Consorci AOC en els termes exposats a l'annex I de les condicions específiques que regulen la prestació del servei d'Entitat de Registre. 
Quart.-  Acceptar el Subencàrrec de Tractament de Dades de caràcter personal de l’activitat de tractament "Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya", del qual és responsable la Direcció General d’Atenció Ciutadana, i encarregat de tractament el Consorci AOC, en els termes exposats a l’annex II de les condicions específiques que regulen la prestació del servei d'Entitat de Registre. Declara que en compliment de l’establert a l’encàrrec de tractament (Annex I de les condicions específiques que regulen la prestació del servei d'Entitat de Registre_ obligacions de l’Entitat de Registre)  ha traslladat a les persones de qui es recullen dades en el present formulari la informació realtiva al tractament de dades de caràcter personal que durà a terme el Consorci.
Cinquè.- Es compromet a fer arribar la fitxa de subscriptor cada 24 mesos encara que no hi hagi modificacions sobre la mateixa.
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Informació del tractament de dades de caràcter personal
L’informem del tractament de les seves dades de caràcter personal que durà a terme  el Consorci:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades de Caràcter personal
Activitat de tractament : “ Persones Físiques Certificades”
Responsable del Tractament
Direcció-Gerència del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
Finalitat del Tractament
Portar a terme la gestió del servei de certificació que s’ofereix a persones físiques, és a dir, l’emissió i gestió dels certificats que sol·licitin al Consorci AOC.
així com gestionar la qualitat d’aquests. També es poden utilitzar les dades per establir comunicacions sobre les peticions, els actes divulgatius directament relacionats amb el servei, els nous usos, les enquestes de satisfacció o altres serveis relacionats directament amb el servei.
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/ca/web/consorciaoc/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-de-dades-personals)
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 obtenir informació addicional sobre protecció de dades consultant el Registre de l’Activitat del Tractament “persones físiques certificades” de la seu electrònica del Consorci AOC https://www.seu-e.cat/documents/31307/0/RAT+-+Persones+f%C3%ADsiques+certificades/a943e588-6744-43e5-8ae4-1e87d570591f.
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 8.1 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. Un cop completat i validat el formulari és necessari que des del menú “fitxer” de l'Adobe Reader, feu “Anomena i desa” i graveu el PDF amb el nom “FITXAR_ER_idCAT.pdf”.
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.  
Recordeu que:
1- S'ha d'emplenar una fitxa de creació per a cadascuna de les entitats de registre idCAT que conformen el servei de certificació digital, és a dir, si un ens constituirà 3 entitats de registre, ha d'entrar 3 fitxes. 
2- Cal que tingueu en compte les condicions del servei aprovats pel Comissió Executiva del Consorci AOC publicats a www.aoc.cat.
3- Cal que sol·liciteu certificats d'operador per a tots els rols d'operador des de l'EACAT.
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