PRÀCTIQUES D’INICIACIÓ A LA PROFESSIÓ D’ADVOCAT (LOPD)

Jo,
,
titular del DNI núm.
, he formalitzar la matrícula corresponent al
Curs
de l’EPJ Anselm Ramoneda de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Terrassa i manifesto conèixer i acceptar les normes que regeixen l’EPJ, les quals s’han
fet públiques mitjançant els corresponents llibrets de difusió i la pàgina web
www.icater.org i molt especialment les que fan referència a la durada, horari i
distribució de les pràctiques, dedicació personal, objectius, metodologia, format,
matèries, avaluació (especialment les condicions d’assistència i les proves per a
l’obtenció del Diploma d’Aptitud Professional), i l’import dels drets d’inscripció.
Així mateix em comprometo a no revelar rés d’allò que com alumne en pràctiques vegi
o senti en alguna pràctica o activitat organitzades per l’Escola, en alguna actuació
judicial, en algun despatx d’advocat, o bé en els expedients que treballi durant el curs,
sotmetent-me al secret professional exigible a qualsevol advocat.
Terrassa,

de

de

Signat,
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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