FORMULARI D’ALTA A LES DIFERENTS
PLATAFORMES DEL COAATT
El COAATT posa a l’abast del col·legiat una sèrie d’eines web
(VISAT/REGISTRE DIGITAL, MODDLE, PLANA WEB i FOTOCOPIADORES
DEL COAATT). Per tal de poder fer ús d’aquestes eines, el col·legiat té que
està donat d’alta.
Per donar-se d’alta cal omplir aquest formulari i fer-lo arribar al COAATT
per:
-

Email: informatica@apatgn.org
Entregar a les nostres oficines de la Rambla Francesc Macià, 6 Baixos
de Tarragona, departament de sistemes d’informació.

ATENCIÓ: L’alta no es realitzà de forma immediata. Un cop entregat el formulari, els
nostres tècnics realitzaran una validació de les dades, i es posaran en contacte amb tu
per tal de confirmar-te l’alta definitiva.

Dades personals
Els camps marcats amb * són obligatoris.
Nom: *
1r cognom: *
2on cognom: *
Núm. col·legiat : *
Telèfon de contacte: *
Via de contacte: *

Per correu electrònic _________________@__________________

Dades d’accés
Els camps marcats amb * són obligatoris. Màxim 10 caràcters.
Contrasenya: *

Responsable
Finalitat
Legitimació

Destinataris
Drets
Informació
addicional

Informació bàsica sobre la Protecció de Dades
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I
ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA
PRESTAR TOTS ELS SERVEIS PROPIS DEL COL·LEGI I
ENVIAMENT DE COMUNICACIONS
- El tractament es necessari per a l’execució d’un contracte en el
qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de
mesures per a un precontracte.
- El tractament es necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
El tractament es necessari per al compliment d’una missió
realitzada per interès públic, conferit al responsable del
tractament.
No se cediran dades a tercer, excepte obligació legal.
Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així
com altres drets, tal com es detalla en la informació addicional.
Poden consultar la informació addicional i detallada sobre
protecció de dades podeu sol·licitar-la al correu electrònic
dpd@apatgn.org

PÒLITICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES. Acceptació i consentiment.
D’acord amb l’establert en el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES
679/2016 DE L’UNIÓ EUROPEA, (RGPDUE), vostè ha consentit que les seves dades
siguin recopilades i tractades pel COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA, amb la finalitat de prestar-li els serveis
acordats i gestionar les feines administratives, comercials i fiscal/comptables que d’ella
es derivin, tal com indiquem en la informació detallada sobre protecció de dades.
També li podran ser remeses comunicacions sobres les nostres activitats i serveis que
puguin ser del seu interès. Les seves dades no seran cedides excepte obligació legal.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió i altres que pugui tenir reconeguts,
segons el procediment que li indiquem en la informació de detallada de protecció de
dades.
Accepto Política de tractament de dades de caràcter personal
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), vostè ens autoritza a remetre-li per mitjans
electrònics publicitat i comunicacions que poden ser del seu interès i/o documents per a
la correcta execució de la relació establerta.
He llegit i accepto política enviament i comunicacions
A Tarragona, en data _________________

(signatura)

