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Sol·licitud d’alta d’usuari/ària personal de la XTEC 

Dades personals
Nom*  Primer cognom*   Segon cognom* 

DNI/NIE* Càrrec o funció que desenvolupeu Adreça electrònica alternativa* 

Codi del centre o dels serveis educatius on treballeu*  Nom* 

Municipi on treballeu* 

Compromís 
Em comprometo a utilitzar el compte amb finalitats professionals relacionades amb l’àmbit educatiu i a respectar tots els usuaris de la 
xarxa, així com també el maquinari i programari. Accepto que l’incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a la baixa del servei. 

Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció de Serveis. 
Finalitat: Gestionar la provisió de les claus que permeten l’accés als serveis i aplicacions que el Departament d’Ensenyament posa a 
disposició del personal docent i no docent a través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat. 
Destinataris: L’Administració educativa, en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona. Les dades no es comunicaran a tercers, 
excepte que s’hagi consentit prèviament o en els casos previstos per llei. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/xarxa-telematica-educativa-
catalunya.html

 He llegit la informació i autoritzo el tractament de les meves dades. 
Lloc i data* 

Signatura del/de la sol·licitant* 

Conformitat de la direcció del centre o dels serveis educatius 
Nom i cognoms* 

Càrrec* 

Lloc i data* 

Signatura* Segell* 

Envieu la sol·licitud, degudament signada, per correu electrònic a altes@xtec.cat, per fax al 932 002 921 o per correu postal al 
Departament d’Ensenyament, via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona. 

Rebreu les vostres dades d’usuari per correu postal, en una carta personal enviada al vostre centre de treball. 

* Camps obligatoris

Espai reservat al Departament d’Ensenyament 
Núm. d’ordre Nom d’usuari/ària assignat 
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