BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ:
EXPERIÈNCIES DE MEDIACIÓ DE MANRESA I SABADELL.
DNI:
NOM:
COGNOMS:
COL·LEGI DE PROCEDÈNCIA:
NÚMERO DE COL·LEGIAT/ADA:
ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC:
TELÈFON:
SIGNATURA:

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals, a la
lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, L’I·LUSTRE COL·LEGI
D’ADVOCATS DE MANRESA l’informa que les dades personals proporcionades per vostè seran
tractades amb la finalitat de gestionar els serveis col·legials, essent els destinataris les institucions i
organismes públics o entitats privades que resultin necessaris per a la prestació del servei esmentat,
així com les entitats bancàries que es contractin per a la gestió del cobrament dels conceptes que
corresponguin en cada moment. L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA l’informa que les
seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades, composat per una part
automatitzada i una part documental no automatitzada.
Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat; tot
això, mitjançant escrit i adjuntant còpia del document oficial que l’identifiqui, dirigit a L’IL•LUSTRE
COL•LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA, amb domicili a Carrer Sant Joan Bpta. La Salle, 4 3r (Manresa),
o bé, via l’adreça electrònica: col.legi@icam.net; també, podrà presentar una reclamació davant l’
autoritat de control via www.aepd.es.

EXPERIÈNCIES DE
MEDIACIÓ DE MANRESA I
SABADELL
DATA: 15 de novembre de 2019
De 16:00h a 20:00h

Lloc:

Inscripcions:

·PRESENCIAL a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa.

-Per tramitar la inscripció s’ha d’omplir la butlleta que
s’adjunta al programa i entregar-la a les oficines del
Col·legi o bé per correu electrònic
a
comissiomediacio@icam.net.

Preu:
20 euros.
Ponents:
Sra. M. Dolors Pinos Piedra.
Advocada i Mediadora.

Aquest curs serveix per acreditar davant del Centre de
Mediació en Dret Privat de Catalunya les hores de
formació dels mediadors.

Sr. Jaume Pich i Macià.
Advocat i Mediador.

Organiza:

Sr. Joan C. Campobadal Molina.
Advocat i Mediador.
Sra. Sònia Llonch Puig.
Advocada i Mediadora
Sra. Carme Sala Picón.
Advocada i Mediadora.
Sra. M. Assumpció Lleonart Sol.
Advocada i Mediadora.

