Registre de sortida

SOL·LICITUD D'ALTA
D'USUARI DELS SERVEIS DE
TIC MALLORCA

DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI (amb lletra)

Organisme

Àrea o departament

Càrrec

Correu electrònic

Telèfon

Fax

SERVEIS QUE ES SOL·LICITEN (marcau la casella corresponent)
Correu electrònic, llibreta de direccions, agenda, ...
Nom bustia (en minúscules, sense accents, 'ç', 'ñ', ni espais):
Hostalatge d'aplicacions CITRIX
Hostalatge de fitxers CITRIX
Xarxa interna de l'organisme
Carpetes i permisos d'accés:
Xarxa SARA per VPN Xaloc
Publicacions BOIB
NTP CAIB

Xarxa SARA usuaris externs

@firma

Cadastre

DGT

Precode/Rumi

Inforeg

Rexcom 112 (Eurocop/CAD)

Altres (indiqueu la ip i port de destí) :
Aplicacions d'ABSIS
Aplicacions i permisos (administrador, operador o consultor):

Gestor de continguts web
Catàleg de procediments ROLSAC
Visor de cartografia
Gestor d'usuaris de l'aplicació web de certificats de viatge
Data:
(Signatura de l'interessat)

CONSORCI TIC MALLORCA

(Signatura del Secretari)

AEAT

INSTRUCCIONS
Aquesta sol·licitud ha de tenir el pertinent registre de sortida de l'Organisme
sol·licitant.
Emplenau aquesta sol·licitud i enviau-la per fax al 971 750 864 o per correu
electrònic a manteniment@ticmallorca.net
En el cas d'alta de correu electrònic, inicialment la contrasenya coincidirà amb el
nom de la bústia (el text abans de la @) La primera lletra en majúscula i acabarà
amb el número 1. Exemple: ADREÇA: consorci@ticmallorca.net CONTRASENYA:
Consorci1
A la resta d'altes el personal del Consorci es posarà en contacte amb vosaltres per
comunicar-vos la contrasenya.
En el cas d'altes de serveis de la xarxa SARA, el sol·licitant s’haurà de posar en
contacte amb el Ministeri que ofereix el servei per tal de sol·licitar l’accés al servei i
també amb el MAP (incidencias.ia@map.es), responsable de gestionar les peticions
a través de la xarxa SARA, a fi de sol·licitar també autorització per accedir al servei
a través d’aquesta xarxa.

AVIS LEGAL
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, la persona titular queda informada de
forma inequívoca i precisa, i autoritza expressament el Consorci TIC Mallorca
perquè a través d’un fitxer del qual és responsable pugui recollir i tractar de forma
automatitzada les dades que s’inclouen al formulari, que s’ha d’emplenar
necessàriament per poder realitzar el manteniment, desenvolupament i control de
la relació jurídica entre la persona titular i el Consorci.
La persona titular autoritza de manera expressa que les seves dades siguin
tractades per poder-li remetre a través de diferents mitjans enviaments
d’informació sobre activitats i novetats organitzades pel Consorci.
Finalment, la persona titular pot denegar el consentiment anteriorment facilitat,
així com exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades
recollides al fitxer, de conformitat amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de
protecció de dades de caràcter personal, i per fer-ho efectiu hauran de
comparèixer a les dependències del Consorci, situades al c/ General Riera, 113 –
07010 Palma de Mallorca.

