MATRÍCULA CURS
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Nom i cognoms
Adreça
C. Postal
Tel. Particular

Població
Tel. professional
Correu- e

Fax
Any llicenciatura/grau
Centre
Dades bancàries
Nom del titular del compte
Núm. de compte

ES

Vull matricular-me del CURS COMPLET
MATRÍCULA I DRETS D’EXAMEN CURS COMPLET: 350 € (fet efectiu en el moment de la
matriculació mitjançant ingrés en el nº compte ES81 0081 0450 6000 0200 1803).
PREU DEL CURS COMPLET: 3200€ que em comprometo a satisfer de la següent manera
Pagament íntegre ( 3200€)
Pagament fraccionat en dues parts ( 1600€)
Pagament en 11 mensualitats de 291€ (oct. 2018 -set. 2019)
Vull matricular-me del/s MÒDUL/S MARCATS A CONTINUACIÓ
MATRÍCULA I DRETS D’EXAMEN PER MÒDUL: 100€ (fet efectiu en el moment de la
matriculació mitjançant ingrés en el nº compte ES81 0081 0450 6000 0200 1803).
(Pels preus dels mòduls, consulteu-nos si voleu fraccionar el pagament)
Litigació civil....... 1000€
Litigació penal..... 1000€
Litigació laboral.... 800€
Litigació família.... 800€
Mòdul general.....

350€ (obligatori pels que volen accedir al TORN D’OFICI)

Signatura i data:
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,
l’informem que les dades que ens proporcioni, inclosa la seva imatge que pugui ser captada de forma accessòria durant la
realització de la jornada formativa, reproduïda i publicada amb caràcter informatiu o com noticia, es tractaran 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 autoritza el seu
tractament amb la finalitat de gestió de les dades dels usuaris i intervinents en els cursos. Per tant, la base jurídica és el
consentiment, el qual s’atorga al moment d’inscriure’s o sol·licitar plaça a l’activitat formativa que correspongui. Les dades de
contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@icater.org i la mateixa adreça que la del responsable. Les seves dades no
seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu 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 seves dades, mitjançant petició escrita a les dades referenciades.
Pot consultar informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a la nostra política de privacitat:
https://icater.org/politica-de-privacitat/.
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