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COL·LEGI D'APARELLADORS
I ARQUITECTES TÈCNICS DE GIRONA

Ö

Ï

SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INTRANET DEL WEB DEL
COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE GIRONA
PER A COL·LEGIATS DE GIRONA
En/na

,

La present comunicació de dades de caràcter personal es fa a l’empara de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.
Les dades del present document tindran com a únic destí la cessió a ARSYS, que assumeix el compromís de respectar en tot cas la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
donant a les mateixes el destí propi de les estrictes exigències de la gestió administrativa

col·legiat/da núm.

del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona,

sol·licita poder accedir a la part restringida del web del Col·legi.

Per poder gaudir d’aquest servei, cal disposar d’una adreça de correu electrònic per a la gestió
de la Intranet (En cas de no disposar-ne de cap, o si desitgeu donar-ne d’alta una sota els
dominis aparellador/a.cat o aparellador/a.org, ompliu l’apartat d’alta d’adreça).
Adreça de correu electrònic:
En cas que l’adreça no correspongui a cap de les que el Col·legi ofereix sota els dominis
aparellador/a.cat o aparellador/a.org, cal que ens indiqueu alguna de les següents dades
personals per garantir la vostra autenticació i, així, protegir les vostres dades.
Núm. de pòlissa de Musaat:
o bé
Els números de dos dels últims visats realitzats:

i

ALTA D’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC (opcional)
Desitjo accedir al servei de correu electrònic que ofereix gratuïtament el Col·legi (una sola
adreça per col·legiat, podent escollir entre 4 dominis), a través del proveïdor d’Internet
ARSYS, amb l’adreça:
(Marqueu la casella del domini
sobre el qual voleu la vostra adreça)

aparellador.cat

@
(ex.: nom.cognom@, inicial nom + cognom@, ...)

aparelladora.cat
aparellador.org
aparelladora.org

,

d

de

Signatura

Cal omplir aquesta butlleta (podeu teclejar directament sobre el document PDF) i, enviar-la a l'adreça de correu electrònic
cci@aparellador.cat, al fax 972 21 52 16, o bé, dur-la a qualsevol de les oficines col·legials.
Un cop donats d’alta rebreu, a la l’adreça de correu electrònic, les dades necessàries per accedir a aquest servei.
Els col·legiats que hagueu optat també per donar d’alta una adreça, rebreu, per correu convencional, les dades necessàries per accedir-hi.
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