Sol·licitud

d’usuari/s al programa de gestió de cementiris GesCem
Alta
Modificació
1. Dades d’identificació
NIF

Ajuntament de/d’
Nom de l’alcalde/essa

2. Dades de la persona responsable de la gestió del cementiri
Nom i cognoms
Càrrec

Telèfon

Adreça electrònica

3. Dades del cementiri
Nom del cementiri
Ubicació/Adreça

Estructura del cementiri
(Només emplenar en el cas d’alta inicial. Per tal de procedir a la creació inicial del cementiri a l’aplicació ens cal
conèixer l’estructura de sectors, carrers, zones, blocs, etc. del cementiri, amb els seus noms i els tipus d’unitats
d’enterrament que contenen.) Podeu adjuntar un plànol en format Pdf amb els noms de les diferents parts que el
composen.
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Diputació de Girona

4. Llistat usuaris del programa GesCem
Rol

Nom i cognoms

Adreça electrònica

DNI

Alta, baixa o modificació

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ROL

CARACTERÍSTIQUES

Administrador

Administrador del Sistema - L’Administrador ho pot fer tot i per tant no li cal cap altre rol

Consultor

Només lectura - El Consultor només pot visualitzar les dades. Va molt bé per persones que volen conèixer la situació però que
no han de fer gestió.

Extern

Usuari extern que pot consultar i crear avisos - L’Extern està pensat per exemple per funeràries que només necessitin conèixer
la disponibilitat d’unitats d’enterrament, enviar avisos, etc.

Gestor

Gestor de cementiris - El Gestor pot fer totes les tasques habituals de gestió però no ho pot fer tot com l’Administrador (per
exemple no pot crear usuaris).
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5. Declaració responsable
Com a alcalde/essa, en representació de l’entitat, sol·licito l’alta o la modificació dels usuaris de l’aplicació
informàtica de gestió de cementiris GesCem, assumeixo totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i declaro:
a) Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud corresponen a la situació en el moment de la signatura.
b) Que em comprometo a fer un bon ús de l’eina informàtica per a la gestió de cementiris municipals i a mantenir-ne
les dades actualitzades.
c) Que em comprometo a comunicar a la Diputació de Girona la renúncia al servei en cas de no utilitzar el recurs.

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: registre d'alta dels usuaris o modificació dels usuaris del programa de gestió de cementiris GesCem.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1 c del Reglament general de protecció de dades, RGPD) i de
missió d’interès públic (art. 6.1 e del RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del
procediment administratiu de gestió d'usuaris.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona..
> Cliqueu aquí per consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

Signatura de l’alcalde/essa
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