FORMULARI D’ALTA - CORREU ELECTRÒNIC COL·LEGIAL
El COAATT posa a l’abast del col·legiat un compte de correu electrònic
gratuït que inclou webmail, antivirus i antispam.
Per donar-se d’alta cal omplir aquest formulari i entregar aquest formulari a
les nostres oficines de la Rambla Francesc Macià, 6 Baixos de Tarragona,
departament de sistemes d’informació.

ATENCIÓ: L’alta no es realitza de forma immediata. Un cop entregat el formulari, els
nostres tècnics realitzaran una validació de les dades, i es posaran en contacte amb tu
per tal de confirmar-te l’alta definitiva.

Dades personals
Els camps marcats amb * són obligatoris.

Tipus d’usuari: *

Col·legiat

Empresa

Nom: *
1r cognom: *
2on cognom: *
NIF | CIF : *
Població: *
Adreça: *
Codi postal: *
Telèfon de contacte: *
Fax:
Correu de contacte :

Via de contacte: *

Per telèfon (confirmacions telefòniques de 9:00 a 14:00 hores)
Per correu electrònic

Tarragona,

de

Firma del sol·licitant

de 20

Dades del correu electrònic
Els camps marcats amb * són obligatoris.

Contrasenya: *
Correu-e: *

apatgn.cat
@

apatgn.es
apatgn.net

Condicions del servei
1. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals i
mitjançant l’emplenament d’aquest formulari, vostè dóna el seu consentiment per al
tractament de les seves dades facilitades, que seran incorporades a la Base de Dades
Col·legial, per ús intern.
Igualment l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició establerts en la llei citada mitjançant carta certificada, adjuntant fotocopia del
seu DNI/Passaport, a la següent adreça: Rambla Francesc Macià, 6 Baixos
(TARRAGONA)
2. Els serveis disponibles per oferir son finits i s’oferiran en funció de la seva
disponibilitat i recursos. Abusar dels serveis o fer-ne un mal ús pot suposar la
cancel·lació del servei, sempre després de demanar explicacions, i trobant solucions
temporals per a qui feia servir els serveis.
3. El Col·legi ofereix un compte de correu electrònic gratuït il·limitat, que pots utilitzar
amb el domini “.cat”, “.es” o “.net”. Possibilitat de contractar més correus electrònics:
o

Col·legiats: 1 € per Email al mes (sense IVA)

o

Societats: 2 € per Email al mes. (sense IVA)

4. Les dades que ofereixin els o les usuàries són privades i en cap cas seran cedides a
tercers.
5. Admetem suggeriments per millorar, esmenar i modificar el present codi de
conducta. Podeu escriure a informatica@apatgn.org amb els vostres suggeriments.
6. El Col·legi no es fa responsable de qualsevol canvi, mal funcionament o aturada
temporal del servei.

