
 
 

 
 

  
 
 
                         Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers i Vallès Oriental – www.icavor.cat  
 

CONSENTIMENT PER REBRE COMUNICACIONS DE L’IL·LUSTRE 
COL·LEGI D’ADVOCATS DE GRANOLLERS  

Nom i cognoms:......................................................................................................... 

DNI:............................................................................................................................ 

Adreça electrònica:.................................................................................................... 

AUTORITZO a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers (en endavant, ICAVOR) a 
que es comuniqui amb mi per correu electrònic a l’adreça a dalt indicada i m’enviï 
comunicacions electròniques amb les finalitats següents:  

☐ Circulars informatives que generi el Col·legi  

☐ Butlletí electrònic sobre les novetats del sector, serveis col·legials, activitats i 

esdeveniments que organitza l’ICAVOR  

☐ Recepció de la revista col·legial, inclòs en suport físic al meu domicili professional 

☐ Informació sobre els cursos formatius que organitza ICAVOR, CGAE, CICAC, altres 

Col·legis d’Advocats així com entitats públiques i/o privades amb les que ICAVOR ha 
subscrit un conveni de col·laboració 

☐ Promocions de material propi per l’exercici de l’advocacia com togues, publicacions, 

documents en suport físic o electrònic, lectors de targetes amb certificat digital, etc. 

Informació sobre el tractament de dades personals 

Li informem que, amb relació a les dades personals proporcionades en aquest document, el 

responsable del tractament és l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’AVOCATS DE GRANOLLERS, amb 

NIF Q0863004H i domicili al c/ Llevant 2 de Granollers; tel. 938792603 i direcció electrònica 

secretaria@icavor.com. Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són 

dpd@icavor.com i la mateixa adreça que la del responsable. La finalitat del tractament és la 

gestió de les comunicacions col·legial, la qual es basa en el consentiment de l’afectat. La 

informació subministrada no es comunicarà a tercers. Les dades dels destinataris de les 

comunicacions electròniques es conservaran durant el període que preveu la normativa vigent 

per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions. Pot exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, 

així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les 

seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, quan procedeixin i sense 

que això afecti a la licitud del tractament prèvia a la revocació, 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 el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa vigent o si la 

sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament. 

Data:  

Signat: 
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