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Sol·licitud d’emissió de certificat digital d’Operador d’Entitat de Registre idCAT
Sol·licitud 
de certificat digital d’Operador d’Entitat de Registre idCAT
El Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) és un prestador qualificat de serveis electrònics de confiança deconformitat amb la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i l'Acord GOV/43/2015,de 24 de març. El servei de certificació digital es presta d'acord amb les condicions de servei , la Declaració de Pràctiques de Certificació i la Política i les condicions especifiques.
Declaro que he traslladat a al responsable del servei i a la persona designada com operador de l'Entitat de Registre el peu de dret d'informació que figura Annex a la present sol·licitud
Veure preus públics a la web de l'AOC.
El/La titulació o càrrec
Nom i cognoms del sol·licitant
Control documental 
El càrrec del signant
, 
de/d' 
de 
Dades del responsable del servei idCAT
Nom i Cognoms 
NIF 
Correu-e 
Organització 
Adreça postal 
Població  
Codi postal  
amb NIF/NIE núm.
,
de
CERTIFICO:
Com a certificador de dades, que coneix i accepta les condicions de la Declaració de Pràctiques de Certificació de l'Entitat de Certificació i la Política de Certificació per a Certificats personals del Sector Públic, certifica, amb la signatura d'aquest document, que les dades que consten a la taula de dalt es corresponen amb la/les autoritats i el personal al /s qual/s cal lliurar els certificats
digitals per part del Consorci AOC, i que les dades són correctes. Tanmateix, certifico que:
- Que les dades aportades són les mateixes que apareixen al DNI /NIE del titular del certificat.
1. Nom
Nom
1. Nom
Cognoms
2. Cognoms
Cognoms
3. NIF/NIE núm.
NIF/NIE núm.
4. Adreça electrònica
Adreça electrònica
5. NIF de l'ens
NIF de l'ens
6. Unitat Orgànica
Unitat Orgànica
El càrrec del signant
Fitxers adjunts al formulari
Nom i cognoms del certificador
, 
de/d' 
de 
Us informem que  per a l'expedició dels certificats com a  responsable del servei i com operador de l'Entitat de Registre hem traslladat al Consorci AOC les vostres dades de caràcter personal i us traslladem el dret d'informació del tractament de les vostres dades que, com a responsable del mateix, durà a terme el Consorci 
Dades de contacte del DPD:
C/Tànger, 98 baixos 22@, 08018 Barcelona A/e: dpd@aoc.cat Telèfon: 93 2722500
Finalitat del Tractament: 
La finalitat del tractament és la gestió del servei de certificació que s'ofereix al subscriptor col·lectiu del certificat, 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.
Dades de caràcter personal objecte de tractament 
Nom i cognoms     
NIF 
 Correu electrònic
Organització
 Unitat Orgànica 
Lloc de Treball
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
§         Quines vies de reclamació hi ha?
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 .
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
§         Quines vies de reclamació hi ha?
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:
Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades consultant el Registre de l'Activitat del Tractament “Subscriptors col·lectius de certificats” de laseu electrònica del Consorci AOC https://www.seu-e.cat/ca/web/consorciaoc/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/tramits-associats-a-proteccio-de-dades-193
Informació Bàsica sobre Protecció de Dades
“Persones físiques certificades”
Responsable del Tractament         
Direcció-Gerència del Consorci Administració Oberta de Catalunya
Dades de contacte del DPD:
C/Tànger, 98 baixos 22@, 08018 Barcelona A/e: dpd@aoc.cat Telèfon: 93 2722500
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/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/tramits-associats-a-proteccio-de-dades-193)
Informació Addicional
Podeu obtenir informació addicional sobre protecció de dades acudint a https://www.seu-e.cat/documents/31307/0/RAT+-+Persones+f%C3%ADsiques+certificades/a943e588-6744-43e5-8ae4-1e87d570591f
8.1.1.2188.1.406459.359820
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