ALTA AL SERVEI I ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT DE l’eSAM
...........................................................................................................................................
Aquest document s’ha d’emetre en paper oficial i
trametre a la Unitat de Secretaria Intervenció
Municipal del Servei d’Assistència Municipal de
la Diputació de Tarragona per correu ordinari o
fer entrega personal a Pere Martell 2, 43001
Tarragona.

(Espai per registrar la sortida del document.
Aquest camp és obligatori.)

ENS:
NOM:
COGNOMS:
DNI:

TELÈFON:

LLOC DE TREBALL/ CÀRREC:
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC d’ALTAnet:

@altanet.org

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC (si no es disposa d’adreça ALTAnet)
Demano l’alta com a persona usuària del servei eSAM de la Diputació de Tarragona i manifesto
que he llegit i accepto plenament el Reglament de l’eSAM.
Així mateix, em comprometo a comunicar al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona, la pèrdua de la condició de personal al servei d’aquest ens, quan aquesta es
produeixi, trametent el document de Baixa d’usuari de l’eSAM.

Data:

Conforme:
L’alcalde/ El president
El cap de la Unitat (*)

Signat:

Signat:

Vull subscriure’m al correu de publicacions diari de l’eSAM
(Aquest document ha d´emetre´s en paper oficial de l’ens.)

ESBORRAR

VALIDAR PROVISIONALMENT

FINALITZAR

(*) Si qui demana l’alta és cap, caldrà que signi el seu superior jeràrquic/ alcalde/ president.
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal la Diputació de Tarragona t'informa que les
teves dades s'incorporaran en un fitxer automatitzat de dades titularitat de Diputació de Tarragona i inscrit a l'Agencia de Protecció de Dades. La
finalitat d'aquest fitxer és proveir d'assistència tècnica als sol·licitants del SAM. Aquestes dades personals no seran cedides a cap altra organització, ni
pública ni privada, quedant sota la plena responsabilitat de la Diputació de Tarragona. Els afectats poden exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició enviant un escrit a Diputació de Tarragona, passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003 Tarragona.
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