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Sol·licitud d'alta al servei e-NOTUM
Ens sol·licitant
Persona de contacte
Tipus de sol·licitud
Per a l'accés dels ciutadans a les notificacions
Per a la creació i gestió de notificacions per part dels treballadors públics
Personalització de la imatge corporativa
Si voleu fer ús de les pantalles estàndard de ciutadà, cal que personalitzeu l'e-NOTUM amb la imatge corporativa de l'ens.
Les opcions de personalització són:
a) Incorporació de l’escut o el logotip de l’ens a la capçalera de la pàgina de les notificacions. 
    La imatge de l’escut o el logotip ha d’estar en format .jpg, .gif o .png (recomanat) i ha de tenir una alçada màxima de 100 píxels.
b) Incorporació d’un full d’estil web (.css) basat en la imatge institucional de l’ens
Si us plau indiqueu les modalitats desitjades:
5) Configuració d'avisos de notificacions al ciutadà
L’e-NOTUM genera automàticament avisos per correu-e i SMS al ciutadà en el moment en què se li ha practicat la notificació electrònica, sempre que el ciutadà hagi indicat un correu-e i un telèfon mòbil de contacte per al tràmit.
La configuració per defecte d’avisos de l’e-NOTUM és la següent:
Correu electrònic
Bústia
Bústia
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Assumpte
Avís de notificació electrònica.
Text
Us comuniquem que teniu a la vostra disposició una  notificació electrònica. Disposeu fins a la "Data límit d’accés" per accedir al seu contingut. Transcorregut aquest termini sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada.
SMS
Us comuniquem que teniu a la vostra disposició una  notificació electrònica del <nom de l'ens>.
En cas que vulgueu fer alguna modificació sobre la configuració per defecte, si us plau indiqueu-ho:
Configuració d'avisos d'activitat a l'Ens
L’e-NOTUM permet generar i enviar diàriament a l’ens un llistat (en format excel) amb els canvis d’estat que s’hagin produït a les notificacions del dia anterior. En cas que ho vulgueu activar, indiqueu l’adreça de correu-e  on voleu rebre aquest llistat.
Correu electrònic
Consentiment per rebre notificacions electròniques
Si ja teniu l'e-TRAM implantat, podeu recollir el consentiment de l'interessat per rebre notificacions electròniques mitjançant l'e-NOTUM. L’activació d’aquesta casella es farà automàticament per a tots aquells tràmits en què l’e-TRAM requereixi autenticació amb certificat digital.
Configuració tècnica avançada (opcional)
8.1) Configuració del servidor SMTP de correu electrònic
Si en el punt 5 heu indicat una bústia de correu-e de domini diferent a enotum.cat, cal que introduïu en aquest apartat els paràmetres del servidor SMTP a través del qual es farà l’enviament dels avisos per correu-e. El motiu és que el domini d’origen del servidor SMTP ha de ser igual que el domini del camp ‘From’ del correu-e, per evitar que sistemes anti-spam en recepció cataloguin el correu-e com a no desitjat. 
Servidor SMTP
Usuari
Contrasenya
Configuració del registre de sortida
L’e-NOTUM està integrat per defecte amb el registre de sortida de l’EACAT.

Si voleu integrar l’e-NOTUM amb un registre de sortida diferent, si us plau indiqueu-ho:
Registre
  Oficina de Registre
  Unitat Organitzativa
Signatura de les evidències electròniques
Per defecte, les evidències electròniques generades en el procés de dipòsit de les notificacions electròniques se signen electrònicament amb un certificat de segell electrònic del Consorci AOC. Si voleu que aquestes evidències electròniques se signin amb un certificat propi del vostre ens, cal que ens cediu un Certificat de segell electrònic de nivell mig, seguint les instruccions indicades a la Guia Sol·licitud Certificat Segell Electrònic Serveis  CAOC, i que autoritzeu el seu ús emplenant les dades següents.
Si aquest certificat de “Serveis d’Administració electrònica” no ha estat emès per CATCert, empleneu les següents dades:
Observacions
Tractament de les dades personals
a) Pel que fa a l’encàrrec del tractament de les dades de caràcter personal 
Mitjançant el present document s’habilita el Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades necessàries per prestar el Servei especificat en aquesta sol·licitud. 
El contingut del tractament de les dades és el que s’indica en el document de condicions específiques de prestació del servei. Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, es posa a disposició del Consorci AOC els fitxers en els quals es troben les dades de caràcter personal associades al servei i que estan inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 
L’encàrrec del tractament durarà mentre es presti el Servei per part del Consorci AOC. 
S’autoritza al Consorci AOC per subcontractar, totalment o parcial, la prestació del Servei. El contractista, com a subencarregat del tractament, està obligat al compliment de les mateixes obligacions que el Consorci AOC. 
S’autoritza al Consorci AOC, si fos necessari per prestar el Servei, a incorporar les dades a dispositius portàtils, o a tractar-les fora de les instal·lacions del Consorci AOC garantint el nivell de seguretat corresponent. 
b) Dret d’informació de la recollida de dades de caràcter personal a través del present formulari 
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.
En relació a les dades de caràcter personal, del responsable i/o altre personal, contingudes en aquest formulari, el sotasignant certifica que han estat informats prèviament i han consentit la cessió de les seves dades personals, l’abast de la comunicació, així com el tractament que realitzarà el Consorci en la prestació del Servei, d’acord amb l’establert a l’article 5 de la Llei 15/1999. 
Acceptació de les condicions del servei
El sotasignant, com a secretari/ària de l’Ens o representant legal de l'Ens, declara responsablement, que en data                   l'òrgan amb competència per fer-ho, ha aprovat: 
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta al Servei. 
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc). 
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
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