
 
 
El Col·legi d’Advocats de Granollers posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat 
amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu documental general contingut dades personals 
denominats: GESTIÓ COL·LEGIAL/TORN OFICI/SOJ/MEDIACIÓ 
 
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb els fins 
exclusius de complir amb l’objecte social de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.. 
 
Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradores de 
tots els departaments, compartiments, locals i ens socials en els que s’organitza l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Granollers,  el Consell de l’Advocacia Catalana, el Consejo General de la Abogacía 
Española, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió. 
 
També us informen que les dades professionals es publicaran a la web col·legial 
http://www.icavor.cat o http://www.icavor.com, en el directori web de Redabogacia i Consejo 
General de la Abogacia, així com  d’altres directoris professionals que el Col·legi d’Advocats cregui 
oportú i d’interès pel col·legiat. 
 
La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com conseqüència la impossibilitat de ser assistit 
pels nostres serveis. 
 
En qualsevol cas, (EL FIRMANT/ o COL·LEGIAT/DA) té dret a exercitar els drets d’oposició, accés, 
rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, pels 
camins del disposat en el R.D. 1332/94 de 20 de juny. 
 
El responsable del fitxer és l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers. Per exercitar els drets amunt 
mencionats, i per qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Granollers  Rambla Josep Tarradellas núm. 5, 1-3,  08402 de Granollers 
 
Assabentat i conforme amb allò exposat en l’apartat anterior, per la present, CONSENTO 
EXPRESSAMENT I AUTORITZAT a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers perquè tracti les dades 
personals que voluntàriament cedeixo en documents adjunts, d’acord amb allò disposat a la Llei 
15/1999 de 13 de desembre i en la Directiva 46/95 de la C.E. limitant la referida autorització al 
compliment dels fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cessionari en l’àmbit de la 
institució, els seus departaments, òrgans col·laboradores i altres institucions, així com la cessió  als 
estaments oficials públics i privats oportuns necessaris per l’eficaç desenvolupament de les seves 
atribucions i el compliment del seu objecte. 
 
Al mateix temps, CONSENTO I AUTORITZA  que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers pugui cedir 
les meves dades a Organismes, tant públics com privats sempre i quant estigui relacionat amb el meu 
àmbit professional. 
 
Data: 

 
COL·LEGIAT/DA EL RESPONSABLE DEL FITXER / TRACTAMENT 
(Posar nom, cognoms i núm. col·legiat)   Secretari 
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