EXCM. SR.
, Graduat/Llicenciat en

Dret, de

, nascut a

nacionalitat
en data ,

amb domicili a

codi postal

, població

Tel

amb adreça professional a
Població

, Tel.

, codi postal
amb DNI núm.

i adreça de correu electrònic

EXPOSO,
Que desitjo incorporar-me a aquest Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, com a
col·legiat/da

en exercici no resident

i per justificar que reuneixo les condicions legals necessàries, d’acord amb el
que disposen els Estatuts, adjunto els documents següents:
- Fotocòpia DNI
- Certificat de Penals
- Sol•licitud d’alta a la Mútua ; Mutualidad o altres (en exercici)
- Fotocòpia del títol de llicenciat en dret/ o graduat o resguard
- Fotocòpia del títol del Màster
- Fotografia mida carnet (2 x 2,5)
- Domiciliació bancària
- Alta IAE (en exercici)
- Imprès de contractació pòlissa de RC (en exercici)

I DEMANO,
Que un cop fet el pagament dels drets reglamentaris, s’acordi la meva
incorporació al Col·legi en qualitat de en exercici no resident
Vic,
Signatura:

EXCM. SR. DEGÀ DE L’IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE VIC

Conforme a allò que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i Garantia de Drets digitals i el Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679, l’informem que, en relació a les dades personals que ens ha
proporcionat, el responsable del tractament és L’IL•LUSTRE COL•LEGI D’ADVOCATS DE
VIC, amb NIF Q0863010E 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.
7TU

U7T

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són dpd@icavic.cat i la
adreça és la mateixa que la indicada del responsable.
7T

7T

La finalitat del tractament és gestionar la seva incorporació al col·legi i poder prestar-li
els serveis col•legials, en base a l’article 6.1.c del Reglament General de Protecció de
Dades en relació al que estableix la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les
professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals i resta de normativa que regula la
professió d’advocat, així com els serveis col·legials que realitza el responsable, conforme
als seus Estatuts i l Normativa de l’Advocacia Catalana. Les dades que ens faciliti han de
ser veraces, sota la seva responsabilitat.
Els destinataris d’aquesta informació seran les institucions i organismes públics que resultin
necessaris per la prestació del servei esmentat, també entitats privades amb la mateixa
finalitat, així com les entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament dels
conceptes que corresponguin en cada moment.

Les dades professionals que subministri en la seva condició d’advocat (nom, cognoms,

últim domicili professional i número de col·legiat) es conservaran de forma permanent
per raons històriques i d’estadística col·legial. La resta de dades personals es conservaran
mentre romangui la seva situació d’alta al Col·legi i durant els sis anys posteriors a la seva
baixa per al compliment de les obligacions fiscals i administratives que es derivin de la
seva col·legiació, així com durant el termini que preveu la normativa per fer front a
l’exercici i defensa de reclamacions.
Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol•licitar la seva quan ja no
siguin necessàries per a la seva finalitat. També den determinades circumstàncies, pot
sol•licitar la limitació del tractament, en quin cas sols es mantindran per a l’exercici o
defensa de reclamacions.
Per exercir els seus drets, en els termes que preveu la normativa vigent, dirigint-se al
responsable del tractament, amb domicili a Plaça Miquel de Clariana, 2 08500 VIC o bé
a icavic@icavic.cat, adjuntant còpia del DNI.
També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i pot presentar una
reclamació quan consideri que la seva sol•licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès
degudament.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent
enllaç: Enllaç a la política de privacitat ICAVIC
Tanmateix SI
NO
autoritzo a L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADOVCATS DE VIC a que
em pugui trametre a l’adreça electrònica indicada, les comunicacions que emeti per
informar-me o oferir-me serveis o activitats complementàries i d’utilitat com a col·legiat.
Vic, a
Signat: (Nom)
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