Àrea d’acció social i cooperació
Comissió 0,7%

INSTÀNCIA 2016 / INSTANCIA 2016

1. Dades personals persona o entitat que presenta instància /Datos
Personales persona o entidad que presenta la instancia
Nom i cognoms/ Nombre y apellidos:
NIF:
Domicili/Domicilio:
Població/Población:
Codi postal/Código Postal:

Telèfons/ Teléfonos:

2. Fets i motivació/Hechos y motivación
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3. Sol·licitud/ Solicitud

4. Relació de documents que s’aporten/ Relación de documentos que se
aportan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7...

5. En cas de l’assignació de l’ajut/ En caso de asignación de la ayuda

Entitat Bancària i núm. de compte corrent/ Entidad bancaria y núm. de cuenta corriente:

Les dades que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir de la seva relació amb nosaltres s´incorporaran a un fitxer o fitxers responsabilitat de l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Barcelona (en endavant també: "ICAB" o "Col.legi") amb les finalitats de manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la
instància i l´activitat que se´n derivi.
També s´utilitzaran per informar per qualsevol mitjà inclús per via electrònica com correu electrònic o similar sobre productes, serveis i activitats propis o de
tercers relacionats amb l´activitat del Col.legi, àmbits d´interès i qüestions professionals, així com per informar en relació a la resta de finalitats i funcions
col·legials encomanades per la Llei i els Estatuts.
Us recordem que podeu fer efectiu el vostre dret a que s´indiqui que les vostres dades personals no poden utilitzar-se amb finalitats publicitàries o de prospecció
comercial dirigint-vos al Servei d´Atenció al Col.legiat al domicili de l´ICAB o mitjançant alguna de les possibilitats que ofereix l´apartat de contacte del web del
Col.legi: www.icab.cat
El titular de les dades autoritza expressament que es publiqui a la web www.icab.cat / www.icab.es les dades que es facilitin en relació amb la Comissió, o al Món
Jurídic.
Les dades podran ser també tractades i/o comunicades a tercers en cas que existeixi obligació legal i/o contractual. Si facilita dades de tercers, o les facilita en el
futur, garanteix que, amb caràcter previ, haurà informat i obtingut el seu consentiment en relació als extrems aquí exposats. Es podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel.lació i oposició remetent un escrit a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, juntament amb una còpia del vostre DNI, per: e-mail:
lopd@icab.cat; Fax adreçat a: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ref. LOPD núm. fax 93 487 65 03; o escrit dirigit a Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, ref. LOPD, amb domicili al carrer Mallorca, nº 283, Cp 08037 de Barcelona, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.
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