DECLARACIÓ JURADA
Sr./Sra. _______________________________________________________________
D.N.I. núm.__________________________
DECLARO, sota la meva responsabilitat que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat per a
l’exercici lliure i independent de l’advocacia.
Declaro, sota la meva responsabilitat que soc llicenciada en dret i que he superat la prova estatal
d’avaluació d’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat.
Declaro que, son certes les dades consignades en aquesta declaració, així com la documentació que
s’adjunta i que estic obligat a comunicar a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, qualsevol variació
que pogués produir-se d’ara en endavant i em comprometo a presentar el certificat professional tant
bon punt tingui disposició d’ell.
Juro (o prometo) respectar les normes deontològiques de l'advocacia, és a dir, exercir la defensa i
assessorament jurídic amb dignitat, consciència, independència i humanitat.
Igualment, i d’acord amb la normativa estatutària d’aquest col·legi al qual m’incorporo, em
comprometo a acatar la Constitució i la resta de l’ordenament jurídic, i a complir fidelment les
obligacions i les normes deontològiques de l’advocacia.

Informació sobre el tractament de dades personals:
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 la seva incorporació al Col·legi. És necessari que ens faciliti, i ho faci de forma
veraç, les dades que li sol·licitem. Els destinataris d’aquest informació seran les institucions i organismes públics que
resultin necessaris per la seva efectiva incorporació col·legial. La informació que subministri en aquest document es
conservaran durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions que es
derivin amb relació a aquesta declaració jurada. 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.”
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