Sol·licitud Inscripció Escola de Pràctica Jurídica
POSTGRAU EN LITIGACIÓ I PRÀCTICA
JURÍDICA
Data d’inscripció:

Curs Acadèmic:

NOM:

COGNOMS:

DATA DE NAIXEMENT:

DNI/NIE/PASSAPORT:

ADREÇA:
LOCALITAT:

CODI POSTAL:

TELÈFON:

EMAIL:

LLOC DE TREBALL:

ADREÇA:

LOCALITAT:

CODI POSTAL:

TELÈFON:

MÒBIL:

ANY DE LICENCIATURA:
NUM.COL·LEGIAT:

Postgrau sencer- 3.510€
Mòdul general- 275€
Mòdul Litigació civil- 1.100€
Mòdul Litigació penal- 1.100€

DATA:

Mòdul Litgació família- 715€
Mòdul Litigació laboral- 550€
Mòdul Litigació contenciós-administratiu-385€
Mòdul Litigació mercantil- 385€

Li informem que, amb relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és
l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE GRANOLLERS, amb NIF Q0863004H i domicili al c/ Llevant 2 de Granollers, tel.
938792603 i direcció electrònica secretaria@icavor.com; i les dades de contacte del seu delegat de protecció de
dades són dpd@icavor.com i la mateixa adreça que la del responsable. La finalitat del tractament és gestionar el
servei formatiu de l’Escola de Pràctica Jurídica que prestem als col·legiats. Podrem prestar-li el servei sempre que
ens faciliti, i ho faci de forma veraç, les dades que li sol·licitem. Els destinataris d’aquesta informació seran les
institucions i organismes públics que resultin necessaris per la prestació del servei esmentat.
La informació subministrada es conservarà durant un període de sis anys per al compliment de les obligacions fiscals
i administratives que es derivin de la prestació d’aquest servei així com durant el termini que preveu la normativa
per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació
i oposició al tractament de les seves dades, i a la portabilitat de les mateixes, en els termes que preveu la normativa
vigent, dirigint-se al responsable del tractament al c/ Llevant 2 de Granollers o bé a secretaria@icavor.com,
adjuntant còpia del seu DNI. També podrà acudir a la autoritat de control competent i presentar una reclamació si
considera que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.

Signatura de l’Alumne

Data:

