INSTÀNCIA D’INSCRIPCIÓ CEMICAVIC

Excm. Sr.

En/Na
Advocat/col·legiat d’aquest Il·ltre. Col·legi amb el núm
amb domicili

codi postal

de
correu

electrònic

d’identitat número

atentament,

EXPOSO:
Que disposo de la formació acadèmica necessària per ser mediador, d’acord
el que estableix el reglament de la llei de mediació, adjunto els documents
següents:
SOL·LICITO:
Que un cop revisada la documentació i prèvia aprovació per la Junta de
Govern de l’II·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, se m’incorpori al CEMICAVIC.
A l'Excel·leníssim Sr. degà de l'Il·lsutre Col·legi d'Advocats de Vic
Conforme a allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, l’informem que,
en relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és L’IL•LUSTRE
COL•LEGI D’ADVOCATS DE VIC, amb domicili a Vic (08500), Plaça Miquel de Clariana, 2, tel. 93 889 33 43,
fax. 93 886 19 66 i adreça electrònica, icavic@icavic.cat.
Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades son dpd@icavic.cat i la mateixa adreça que la
del responsable.
La finalitat del tractament és gestionar la seva incorporació al CEMICAVIC de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats
de Vic. Podrem formalitzar aquesta incorporació sempre que ens faciliti, i ho faci de forma veraç, les dades
personals que li sol•licitem.
Les seves dades es conservaran de manera permanent per l’acompliment de la finalitat, responsabilitats
legals i el seu registre històric.
Els destinataris d’aquesta informació seran les institucions i organismes públics o entitats privades que resultin
necessaris per la prestació del servei esmentat així com les entitats bancàries que es contractin per la gestió
del cobrament dels conceptes que corresponguin en cada moment.
Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol•licitar la seva supressió quan ja no siguin
necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol•licitar la limitació del
tractament, en quin cas sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació.
També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent (APDCAT) i presentar una reclamació quan
consideri que la seva sol•licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.
Assabentat de tot això, dono el meu consentiment exprés al tractament de les meves dades personals que
voluntàriament
cedeixo
i
en
la
forma
informada.

A Vic,

