
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS  

ADREÇA  

CORREU ELECTRÒNIC 

COL·LEGIAT: □ núm. Col·legiat  (REBUT DOMICILIAT) 

NO 
COL·LEGIAT:

Vic,      de  2018 

pagament per transferència bancària

 ES930081 0056 96 0001072609

 

Curs-Taller: Problem Solving.

PREU: Mediadores ICAVIC: Gratuït
 Col·legiats ICAVIC: 10€
 Resta d'inscrits: 15€

http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/enrol/index.php?id=15
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/enrol/index.php?id=27


A Vic,  

L’AFECTAT,   L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC 

L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, l’informa que les seves dades de caràcter 
personal seran incorporades a fitxers de dades anomenats TORN OFICI i PARTICULARS 
que té per finalitat la gestió dels serveis col•legials, essent els destinataris de la 
informació les institucions i organismes oficials necessaris per a la prestació del servei. 
Vostè pot exercir els seus drets d’accés, recti"cació, cancel·lació i oposició, en els 
termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, 
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 sol•licitades en el formulari adjunt son necessàries per a la finalitat del que 
es demanen i la seva mancança impediria la impossibilitat de la prestació del servei.

Assabentat així de tot el que s’ha exposat als apartats anteriors, CONSENTEIXO I 
EXPRESSAMENT AUTORITZO a L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, perquè tracti 
les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo en el present document i 
documents adjunts, d’acord amb allò disposat a la legislació aplicable en materia de 
protección de dades personals, limitant la referida autorització al compliment de les 
finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari en l’àmbit 
de la institució, els seus departaments, els col•laboradors i institucions annexes, així 
com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns necessaris per al millor 
compliment de les seves atribucions i del seu objectes.
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