Resolución de 25 de mayo de 2018, por la cual se adjudican las plazas de
becas Erasmus+ de acuerdo con las movilidades concedidas y las
solicitudes presentadas por parte de los estudiantes del Máster de
Acceso a la Abogacía de la UAB y el Máster Universitario de Abogacía
de la UOC.
Una vez finalizado el proceso de selección establecido en la convocatoria de becas
Erasmus+ para estancias de prácticas profesionales en despachos de Abogados e
Instituciones europeas “The Euro Lawyers Exchange Program”.
RESUELVO:
Primero: Adjudicar las movilidades de acuerdo a la valoración de las solicitudes
presentadas.
Segundo: En caso que alguna de las personas beneficiarias no presentase la carta de
aceptación en el plazo establecido en la convocatoria, la plaza quedaría desierta.

Mª Eugènia Gay Rosell
Decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Barcelona, 25 de mayo de 2018

Annexo: Relación de plazas otorgades y lista de espera
PLAZAS OTORGADES POR ORDEN DE PREFERENCIA
Universitat Oberta de Catalunya
DNI
48003661Q
47711942Y
43637892S

Ciudad de
destino
Praga
Frankfurt
Paris

Observaciones

Universitat Autònoma de Barcelona
DNI
78945846W
45992432E
53290013W

Ciudad de
destino
Praga
Praga
Frankfurt

Observaciones

*La asignación del lugar en el que se realizará la práctica puede estar sometido a variaciones que, previamente, se
darán a conocer a la persona beneficiaria.

A partir de la publicación de la presente resolución los y las estudiantes a los o a las cuales
se les haya otorgado beca Erasmus deberán realizar la aceptación de la misma en el plazo de
una
semana,
haciéndonos
llegar
la
documentación
pertinente
a
formaciointernacional@icab.cat
En caso de renuncia a la beca Erasmus, deberá cumplimentar el documento de renuncia y
presentarlo por escrito en la mayor brevedad posible.
El Departamento Internacional del ICAB se pondrá en contacto por e-mail con los estudiantes
seleccionados para facilitar la información necesaria.
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Finalitat

Legitimació

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Contacte DPD: dpd@icab.cat
Gestió de formació de cursos i màsters de l’ICAB. Proporcionar als
estudiants del màster d’accés i als joves advocats formació
pràctica en l’àmbit internacional. Contribuir en la formació
continuada dels col·legiats.
En base al contracte de prestació de serveis formatius, a la Llei
2/1974 de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, la Llei 7/2016
de 31 de maig d’exercici de la Professió, els Estatuts de l’Il·lustre

Destinataris
Drets

Informació
addicional

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el consentiment inequívoc
per les cessions que no estiguin habilitades per llei.
Despatxos on els estudiants faran les pràctiques i a la Comissió
Europea a través de la plataforma Mobility Tool
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com
s’explica en la informació addicional de la política de protecció de
dades
Per més informació sobre la política de protecció de dades pot
consular a més a baix (o posar enllaç a la informació)

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Adreça postal: Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@icab.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ICAB tracta la informació que ens faciliteu per la gestió de serveis formatius i amb la
possibilitat de tramitar la beca ERASMUS+ de la Comissió Europea.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions contractuals excepte
les dades que siguin necessàries per complir amb obligacions legals i estatutàries com
els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament
realitzat
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de
prestació del servei formatiu.
Les dades seran cedides a despatxos d’advocats internacionals i la Comissió Europea i a
les universitats amb el seu consentiment previ.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades d'identificació, codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica,
financeres, informació acadèmica i professional

Quins són els seus drets quan ens
facilita les seves dades?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant dades
personals que li concerneixin, o no.



Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com
a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva
supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les
finalitats que van ser recollides.



En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a
l'exercici o la defensa de reclamacions.



En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació
particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’ICAB
deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la
defensa de possibles reclamacions.



Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport
automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el
RGPD.



Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades
en compliment d'obligacions legals.

L'interessat, de forma voluntària en marcar la casella corresponent, autoritza a la
utilització per part de l’ICAB de les seves dades per tramitar la beca ERASMUS+. A
qualsevol moment podrà revocar el consentiment per a la utilització de les seves dades
enviant un correu a dpd@icab.cat No es prendran decisions automatitzades sobre la
base d'aquest perfil.
Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en
aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets
d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al
tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu
electrònic rgpd@icab.cat, sens perjudici del seu dret a també a presentar una
reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En
tot cas podrà retirar, el seu consentiment en qualsevol moment sense que la retirada
afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.

