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Sol·licitud d'adhesió a l'EACAT
Ens sol·licitant
 L'ens sol·licitant és:
Si us plau, seleccioneu qualsevol de les opcions que correspongui (una o vàries) i, indiqueu la naturalesa i composició de l’ens, així com la normativa aplicable i que justifica que accediu a EACAT malgrat no tenir la consideració d’ens integrant del sector públic de Catalunya de conformitat amb l’art.2.1 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost.
En aquests apartats heu d’indicar totes les circumstàncies rellevants que acrediten que l’ens pugui estar adherit a EACAT: normativa sectorial, relacions amb altres Administracions públiques catalanes, prestació de serveis a ciutadania, etc.
Seleccioneu el tipus d'organisme del sector públic de Catalunya segons l'article 2.1 de la Llei 29/2010:
Informació addicional de l'ens que sol·licita l'adhesió
Si s’escau, annexeu els estatuts vigents i/o altra documentació que acrediti la composició de l’ens, l’adscripció, la representació del signatari, etc. als efectes de valorar la vostra sol·licitud de conformitat amb l’art. 2.1 o 5 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost.
Fitxers adjunts al formulari
Si ho preferiu, podeu indicar l’enllaç on es troba la documentació publicada al vostre web o seu electrònica:
Nom del document
Adreça web
Gestió de l’EACAT
Designació del gestor de l’EACAT
La persona designada com a gestor d’usuaris serà la responsable d'exercir les tasques de gestió dels usuaris i l'assignació de permisos a l'EACAT.
Informació sobre el registre electrònic S@rcat
Si és el cas, indiqueu les dades relatives al sistema d’informació per al registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya (S@rcat).
Dades a efectes d’avís, comunicacions i/o notificacions electròniques
De conformitat amb el previst a l’art.41.1 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l’art.14 de la mateixa, així com l’article 72 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, us indiquem que l’adreça de correu electrònic i/o telèfon mòbil que poden ser facilitats en aquest apartat seran utilitzats als efectes d’avisos de notificacions i/o comunicacions relacionades amb la vostra sol·licitud.
Encàrrec de tractament de les dades de caràcter personal 
El Consorci tracta les dades de caràcter personal necessàries per a l’execució del servei del que es sol·licita l’alta  en els termes que consten a les condicions generals i específiques  de prestació de dit servei.
L’encàrrec del tractament durarà mentre es presti el Servei per part del Consorci AOC.
S’autoritza al Consorci AOC per subcontractar, total o parcialment, les prestacions directament relacionades amb el necessari funcionament del Servei. El contractista, com a subencarregat del tractament, està obligat al compliment de les mateixes obligacions que el Consorci AOC.
S’autoritza al Consorci AOC, si fos necessari per prestar el Servei, a tractar les dades fora de les instal·lacions del Consorci AOC garantint el nivell de seguretat corresponent.
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 AOC
Adreça postal: C/Tànger, 98 22@ baixos- 08018- Barcelona
Telèfon: 932722500
rpd@aoc.cat
Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@aoc.cat 
C/Tànger, 98 22@ baixos- 08018- Barcelona
En 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.
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 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.
Acceptació de les condicions del servei
La persona signatària sol·licita l’adhesió a l'EACAT de l’ens i declara responsablement que:
1.És la persona representant legal de l’ens o compta amb l’oportuna delegació de funcions de representació.
2. Ha llegit i accepta les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica.
3. Habilita 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.
4. S’ha informat a la persona de qui es cedeixen les dades de tots els termes del tractament de les seves dades que durà a terme el Consorci AOC i que consten al dret d’informació del present formulari.
5. Són certes les dades consignades en aquest formulari.
, 
de/d' 
de 
Sol·licitud d'adhesió a l'EACAT
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 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 presentar aquesta sol·licitud, accediu a la seu electrònica del Consorci AOC i premeu l’opció “Sol·licitud genèrica”. Empleneu el qüestionari indicant com a raó social el nom del vostre ens i adjunteu aquest formulari a l’apartat “Adjuntar documents”.
En el cas de què no disposeu de certificat electrònic, imprimiu la sol·licitud un cop validada, signeu-la i presenteu-la al Consorci AOC, Tànger, 98 (planta baixa) 22@ Edifici Interface 08018 Barcelona.
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”. 
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