Benvolgut/da,
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades us informem que
les dades que faciliteu al nostre Col·legi formen part d’un fitxer de responsabilitat de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic amb la finalitat de gestionar la relació col·legial i
informar-te de les activitats, convenis i altres propostes que considerem poden ser del
teu interès.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les
vostres dades us heu de dirigir a la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic,
icavic@icavic.cat o plaça Miquel de Clariana, núm. 2 (CP 08500).
Les dades col·legials es publicaran en una guia de caràcter públic, la Guia Judicial i a
la web del nostre col·legi.
Les dades estan en els sistemes de l’Administració de Justícia a efectes de registrar en
els aplicatius dels òrgans i tribunals les dades col·legials per a la seva utilització i el
correcte funcionament de l’Administració.
Les dades es podran comunicar a entitats amb les que el Col·legi faci un conveni de
col·laboració professional, a determinats Tribunals i Procuradors que ho demanin, així
com al Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya i al Consejo General de la
Abogacia, Consejo General del Poder Judicial, al Departament de Justícia per tramitar
les quantitats que el Col·legi hagi de percebre, així com si escau a la Comissió
d’Assistència Jurídica Gratuïta. També es comuniquen particularment a tots els Jutjats i
Tribunals de l’àmbit territorial, així com als centres penitenciaris, Comissaries i centres de
detenció.
Els expedients sancionadors es publicaran d’acord amb els Estatuts i la normativa
aplicable.

Si és del vostre interès, marqueu els quadres següents:
Si desitgeu que facilitem les dades al Mediador per assegurança de
Responsabilitat Civil
Si desitgeu que facilitem les dades a la Mútua d’Advocats de
Catalunya
Si desitgeu que facilitem les dades a la Mutualidad General de la
Abogacía
Nom:

Signatura:

Data:

