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SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE DADES BANCÀRIES A LA FITXA COL·LEGIAL 

Jo,       , 

col·legiat/da a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa amb el núm.  

sol·licito la modificació de les següents dades a la meva fitxa col·legial: 

Compte bancari per a càrrecs 

Titular: 

Núm. Compte (24 dígits):  ES 

Compte bancari per a abonaments 

Titular: 

Núm. Compte (24 dígits):  ES 

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que 
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades) i la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de  Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, t’informem 
que les dades que ens proporcionis es tracten per l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TERRASSA, 
CIF Q0863009G, amb domicili a C/ Gabriel Querol, 21-23, CP 08221 Terrassa (Barcelona), tel. 
93.780.13.66, fax 93.733.06.67, e-mail secretaria@icater.org, el qual actua com a Responsable de 
Tractament, i tracta les dades amb la finalitat de gestió administrativa i econòmica dels col·legiats, 
gestió d’expedients deontològics i sancions, dels col·legiats usuaris de la formació del Col·legi, dels 
col·legiats adscrits al torn d’ofici, al servei de mediació i de la resta de serveis, així com per la resta de 
funcions pròpies i estatutàries del Col·legi. Per tant, la base jurídica és el compliment d’obligacions legals 
i de l’interés públic en exercici de les funcions públiques del Col·legi, d’acord amb la llei de col·legis 
professionals, normativa reguladora de l’advocacia, estatuts i resta de normativa d’ICATER que regula 
els serveis i funcions pròpies del Col·legi, així com l’interés legítim per la seva vinculació com a 

col·legiat. Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@icater.org  i la mateixa 
adreça que la del responsable. Les teves dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques 
públiques o privades sense el teu consentiment, o si no ho autoritza una llei. Així mateix s’informa de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i a la 
portabilitat de les teves dades, mitjançant petició escrita a les dades referenciades. 
Pots consultar informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a la nostra política de 
privacitat: https://icater.org/politica-de-privacitat/.  

Terrassa,  d’/de  de 

Signatura 
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