Sol·licitud de contrasenya del Correu Electrònic ICAB
Desitjo que em facilitin una nova contrasenya del meu compte de correu electrònic
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Per sol·licitar un canvi de contrasenya caldrà presentar aquesta sol·licitud amb la
següent informació:
Nom i cognoms
Numero de Col·legiat/da
Adreça de correu electrònic
Numero de DNI
 Important, cal adjuntar còpia del DNI del titular de l’adreça de
correu
Indiqui per quin mitjà vol rebre la nova contrasenya:
Per SMS al telèfon
Per e-mail a l’adreça
Amb la contrasenya obtinguda cal accedir al correu a través de https://mail.google.com
i definir una nova contrasenya.
Signatura i data

Podeu fer arribar aquesta sol·licitud i la fotocopia del DNI a l’ICAB a l'adreça de
correu electrònic webinformat@icab.cat.
A l’ICAB tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat de prestar el servei
sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació de
prestació del servei, durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals o
la prescripció de les responsabilitats derivades del tractament. Les dades no es cediran a
tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal o contractual. La base
jurídica del tractament és l'execució del contracte de prestació de servei. Teniu dret a
obtenir confirmació sobre si estem tractant les vostres dades personals, per tant teniu
dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la
seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, tal com estableix la normativa de
protecció de dades. Podeu consultar més informació sobre l'exercici dels vostres drets
directament al nostre departament de protecció de dades enviant un correu electrònic a:
dpd@icab.cat. També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a., 08008 Barcelona, e-mail:
apdcat@gencat.cat i telèfon 935527800.

