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Formulari de sol·licitud d’integració a l'e.FACT
La integració amb e.FACT es recomana quan el volum d’enviament és superior a 100 factures mensuals. Si no és el vostre cas, tingueu present que podeu enviar les vostres factures a través de la Bústia de lliurament.
Dades de l’empresa/ens
Persona de contacte
Modalitat d'integració
La documentació tècnica d'integració per a l'enviament de factures a eFACT, la trobareu a l'espai per als integrador de l'eFACT.
Carregueu aquí el la part pública del vostre certificat (signatura WS):
La documentació tècnica d'integració per a l'enviament de factures a eFACT, la trobareu al Guia d'integració al hub e-FACT.
Inici de la integració:
Un cop emplenat aquest document, cal enviar-ho a través del Formulari de contacte.
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 AOC.
, 
de/d' 
de 
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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