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Dades d'identificació del tràmit(mostrar per fer proves)
Sol·licitud d'autorització d'accés a les dades del registre de vehicles (DGT)
Tipus de sol·licitud
Nota: En el cas de modificacions sols s’ha d’emplenar els apartats que canvien i s’entendrà que substitueixen a les dades informades anteriorment.
Dades de l’ens sol·licitant
Persona de contacte a efectes d’aquest formulari
Convenis que autoritzen la consulta
Conveni de Col·laboració, signat el 7 de febrer de 2008, entre el Ministeri d'Administracions Públiques i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a la Prestació Mútua de Serveis d'Administració Electrònica.
 
Per l'accés a l'intercanvi de dades és necessari prèviament disposar d'un conveni amb la DGT o estar adherit a algun conveni que l'autoritza a l'intercanvi. Indicar el conveni signat i la data de signatura.
Data de l'adhesió                            al Conveni marc per a l'impuls i els desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les Administracions Catalanes, signat el mes d'octubre de 2006 entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i el Consorci AOC.
Mecanisme d’accés
Dades de consulta
Marqueu les dades que se sol·liciten, la finalitat de la consulta, la norma que regula el procediment i/o tràmit que preveu l’aportació d’aquestes dades i si es disposa del consentiment previ de l'interessat sobre el que es demana la informació.
 
En cas de no disposar del consentiment previ de l'interessat, cal indicar la disposició legal que us habilita a disposar d'aquestes dades sense el consentiment de l'interessat.
 
/
Consentiment exprés de l’interessat per a la consulta de les dades
/
Consentiment exprés de l’interessat per a la consulta de les dades
Tractament de dades de caràcter personal
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, en endavant LOPD, s'informa que les dades i la informació recollides en aquest document, així com els que s'originin en el seu desenvolupament, s’incorporen a un fitxer anomenat “Persones usuàries dels serveis del Consorci AOC”, del que és titular i responsable l’Àrea d’Organització del Consorci AOC,  la finalitat i els usos del qual són la gestió dels serveis prestats pel Consorci AOC així com la gestió de les sol·licituds de serveis i la prestació d’aquests. També podrà ser utilitzat per establir comunicacions sobre aspectes relacionats amb els serveis que presta el Consorci AOC, els actes divulgatius que duu a terme i realitzar enquestes relatives al grau de satisfacció i millora dels serveis.
 
Així mateix, s'informa que l'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) sobre  aquestes dades personals  emplenant els corresponents formularis ubicats a  la seu electrònica del Consorci AOC disponibles a https://www.seu.cat/consorciaoc/tramitslopd  o davant l'Àrea d’Organització del Consorci AOC, Carrer Tànger, 98 (planta baixa) 22@ Edifici Interface 08018 Barcelona.
Signatura de l’Alcalde/ssa, Secretari /ària o Representant legal de l’ens
, 
de/d' 
de 
NOTES:
 
El titular de l'òrgan firmant d'aquesta sol·licitud declara sota la seva responsabilitat que la informació sol·licitada serà utilitzada exclusivament per a la finalitat descrita al present formulari i en el marc d'un procediment administratiu concret  i que vetllarà pel compliment de la resta d'obligacions, garanties i normativa aplicable al subministrament i/o comunicació d'informació.
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