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Nom i Cognoms             

NIF/NIE         Núm. col·legiació   Col·legi      

 

(Emplenar només quan la persona sol·licitant no és col·legiada de l’ICAB):  

 

Adreça professional            

Telèfon/Mòbil     Fax    E-mail       

Via d’accés: 
  
A).- Acreditació de formació: 
  

□ Formació en protecció de dades o entorns tecnològics (60 ECTS) 
 o 

□ Impartir formació en la matèria ( mínim 50 hores lectives)  

o 
□ Publicacions sobre la matèria (mínim 3 publicacions). 

 
B).- Acreditació d’experiència: 
 

□ 5 anys d’exercici com a advocada 
 i 

□ Acreditar la direcció d’un mínim de 40 reclamacions administratives i/o judicials en matèria relativa al Dret 
de  les Tecnologies de la informació o un mínim de 40 auditories legals en protecció de dades i/o entorns 
tecnològics. 

              o 
□ Altra experiència en matèria de protecció de dades i entorns tecnològics  

 
 
Adjunto la documentació següent als efectes d’acreditar els corresponents requisits d’inscripció: 
___________________________________________________________________________________ 

             

             

Manifesto que conec l’obligació de conservar la condició de col·legiat exercent i de realitzar formació 
continuada específica en la matèria, amb un mínim de 4 hores cada dos anys, a comptar des de la data 
d’inscripció i que l’incompliment d’aquestes obligacions comportarà la meva baixa automàtica de 
l’esmentat Registre. 
 
 

 
 
 
 
 
.  

     
 
 

Sol·licitud d’inscripció en el Registre 
d’ Advocats Auditors en Entorns 

Tecnològics (AAULETEC)   
Núm. de Registre:    

(A emplenar pel Col·legi) 

 
Signatura del/la interessat/da 
 
 
 
 
 
 
Data 
 
 
 

 

 
 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, de 21 de desembre, les 
dades personals facilitades quedaran incorporades al corresponent fitxer, del 
qual és responsable l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb la finalitat 
d’aplicar i gestionar el Registre d’Auditors en Entorns Tecnològics (AULETEC). 
El titular d’aquestes dades autoritza expressament que es publiquin al Portal de 
l’Advocat en Internet la seva condició d’inscrit a l’esmentat Registre d’Advocats 
d’Auditors en Entorns Tecnològics. 
També us recordem que podeu fer efectiu el vostre dret a que s’indiqui que les 
vostres dades personals no poden utilitzar-se per a finalitats publicitàries o de 
prospecció comercial (article 28.2 de la LOPD). D’igual manera, en qualsevol 
moment podeu exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés i rectificació, així 
com, si s’escau, de cancel·lació i oposició en relació amb les vostres dades 
personals, mitjançant comunicació expressa, juntament amb una còpia del vostre 
DNI, adreçada al’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ref. LOPD C/ 
Mallorca 283, 08037 – Barcelona; lliurada personalment: al Registre General del 
Col·legi, o per correu postal.  

Autoritzo l’enviament de comunicacions 
via SMS o per qualsevol altre via 
telemàtica. 
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