CONEIXEMENT I QUALITAT
Gestió de Coneixement i Qualitat

SOL·LICITUD D’ALTA SERVEI D’INTERNET
(Entitat privada)
Dades d’identificació del/de la representant de l’entitat sol·licitant
Cognoms i Nom
NIF
En qualitat de

Dades d’identificació de l’entitat sol·licitant
Entitat

NIF

Adreça
Municipi
Telèfon

Codi postal
Província
Fax

Adreça electrònica

Dades de la persona de contacte
Nom i cognoms
Telefòn$dreça electrònica

Dades bancàries
Codi entitat
Oficina núm.

DC

Compte corrent

Autoritzo la Diputació de Tarragona que carregui, al número de compte indicat, el cobrament del preu
públic corresponent al servei sol·licitat, d’acord amb les ordenances fiscals de la Diputació de Tarragona.
Sol·licito que se m’autoritzi el pagament, mitjançat transferència bancària, del preu públic corresponent
al servei sol·licitat, d’acord amb les ordenances fiscals de la Diputació de Tarragona.
Manifesto que sóc una entitat sense à nim de l ucre i s ol·licito que se m’apliqui la reducció del 50 %
d’acord amb el preu públic corresponent amb les ordenances fiscals de Diputació de Tarragona. (Es
obligatori adjuntar fotocòpia de la documentació justificativa de ser entitat sense ànim de lucre.)
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Tipus servei
Nom del domini registrat (cal emplenar una sol·licitud per domini)

DNS primari i secundari

DNS secundari

Hòsting de web

Hòsting de domini amb Webfàcil

Hòsting de correu-e

Hòsting de subdomini

Housing (inclou IP fixa):

1024 Kbps
2048 Kbps
4096 Kbps
,

Signatura i segell del/a sol·licitant

ESBORRAR

VALIDAR PROVISIONALMENT

FINALITZAR

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32
(Palau Climent ), 43500 Tortosa
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest formulari
seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de la Diputació
de Tarragona.
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud i mantenir la relació i la
comunicació administrativa entre el sol·licitant i la Diputació de Tarragona.
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets
d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (a l'adreça
postal assenyalada) o enviant un correu electrònic a l'adreça
protecciodedades@diputaciodetarragona.cat.
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