
.coac net
BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Centre d'Atenció a l'Usuari del Coacnet
tel: 93 306 78 29

e·mail: cauc@coac.net

Per sol·licitar un compte de correu, és necessari que ens feu arribar aquest
imprès degudament omplert i signat.

IMPORTANT:

Recordeu-vos-en d'adjuntar la fotocòpia del DNI o CARNET DE COL·LEGIAT
o bé del CIF en cas d'empresa

DADES PERSONALS

Nom: ....................................................................................
Cognoms: ....................................................................................
Núm. Col.legiat: ....................................................................................
Telèfon contacte: ....................................................................................

DADES ACCÉS
Nom usuari: .......................................................................(min3/max8)
E.mail: ......................................................................(min3/max21)
Extensió:   @coac.net       @coac.es       @coac.cat
Contrasenya: ......................................................................(min6/max10)
E-mail publicable?       Si       No       Anuari       Internet
Voleu rebre informació del COAC en aquest compte       Si       No
Voleu rebre el correu administratiu en aquest compte      Si       No

1. Dades personals
Indiqueu cognoms, nom i número + verificador com figura al carnet de col·legiat

2.Dades d'accès
Totes les lletres que utilitzeu a continuació han de ser minúscules exepte les de les contrasenyes. No poseu en cap cas
accents, dièresi, tildes, ni espais en blanc.
2.1. Trieu un nom d'usuari d' entre 3 i 8 caràcters alfanumèrics, el primer d'ells alfabètic. Serà el vostre nom d'usuari per
l'accés a les zones e-coac
2.2. Podeu fer servir caràcters alfanumèrics, punts, guions i "sub guions"  per definir el vostre e-mail. Utilizeu entre 3 i 21
caràcters, el primer nomès pot ser alfanumèric.
2.3Trieu una contrasenya d' entre 6 i 10 caràcters alfanumèrics i/o signes de puntuació que us servirà per poder llegir el
correu (En aquest cas es pot diferenciar entre majúscules i minúscules). Cal que la mantingueu en secret per protegir la
confidencialitat de les vostres dades de visat i comptabilitat.

IMPORTANT: TANT EL NOM D'USUARI COM L' E-MAIL NO PODEN ESTAR REPETITS PER CAP ARQUITECTE.

Envieu aquest document per email a cauc@coac.net

(1)

(2)

(2.1)

(2.2)

(2.3)



Signatura:

Les seves dades i aquelles que es generin degut a la nostra relació, ens autoritza
a que siguin incloses en un fitxer o fitxers titularitat del Col.legi d´Arquitectes de
Catalunya (COAC), les quals s´utilitzaran amb les finalitats d´inscripció, gestió,
manteniment, cumpliment, desenvolupament o control del servei sol.licitat. Les
dades podran ser comunicades a tercers en cas que existeixi obligació legal i/o
contractual. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
remetent un escrit al COAC amb domicili a la Plaça Nova, nº 5, Cp 08002, de
Barcelona acompanyant còpia de document oficial que l´identifiqui.

Si s´entengués que el COAC té la consideració d´Encarregat del Tractament en
relació al servei sol·licitat, el COAC: (i) les tractarà seguint les instruccions rebudes;
(ii) tan sols podran ser aplicades o utilitzades única i exclusivament pel compliment
de les finalitats per les quals siguin facilitades i no podran ser utilitzades amb d´altres
finalitats; (iii) no podran ser cedides o lliurades a tercers sota cap títol, ni tan sols
als mers efectes de conservació; excepte que els tercers puguin prestar serveis
que siguin necessaris pel COAC, pel que s´autoritza al COAC a subcontratar en
el nom de l´usuari i pel seu compte amb tercers en cas necessari (iv) haurà d’adoptar
les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, que estableix el Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal; (v) un cop acabin les relacions professionals es
compromet a tornar al COAC qualsevol dada de caràcter personal objecte de
tractament.

 He llegit i accepto la clàusula de protecció de dades.
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