Sol·licitud d’inscripció com
advocat/da en el Llistat de
col·legiats voluntaris per
actuacions urgents MWC 2018
Nom i cognoms de l’advocat/da
DNI/NIE
E-mail:

________

Núm de col·legiació

_____ ______ a l’ICAB

Telèfon

EXPOSO:
Que sóc coneixedor que la Junta de Govern de l’ICAB ha acordat la creació de llistat
d’advocats i advocades voluntaris per atendre actuacions urgents que es puguin
derivar en matèria de propietat intel·lecual i industrial i infracció en matèria de defensa
de la competència, amb ocasió de la celebració del Mobile World Congress per part
de les companyies que hi participin en l’edició del 2018.
Que la finalitat de la creació del llistat és la del seu oferiment a les empreses i
companyies que participin en el Mobile World Congress als efectes de ser contractat
privadament per aquestes en els conflictes indicats.
Que reunint els requisits de:
• Coneixements específics en matèria de Dret de la competència i/o propietat
industrial i/o de les Tecnologies de la Informació
• Tenir plena disponibilitat per atendre actuacions jurídiques processals urgents
durants els dies de celebració del Mobile World Congress 2018.
• Coneixements i fluïdesa en la comunicació oral i escrita en parla anglesa.
COMUNICO a l’ICAB la meva voluntat de ser inscrit en el llistat indicat,
autoritzant la cessió de les meves dades professionals als organitzadors del
Congrés i Jutjats mercantils.
De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades
quedaran incorporades al corresponent fitxer automatitzat denominat Registre Col·legial d’Internet i Registre Col·legial,
inscrits a l’Agència Estatal de Protecció de dades, del qual és responsable l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
amb la finalitat d’aplicar i gestionar el llistat d’Advocats voluntaris actuacions urgents MWC. El titular de les dades
autoritza expressament que es publiqui a la web www.icab.cat / www.icab.es la seva condició d’inscrit a la llista
d’Advocats voluntaris actuacions urgents MWC, o el Món Jurídic.

Signatura del/a sol·licitant:

Igualment, l’ICAB informa al titular de les dades facilitades en relació amb aquest servei que podran ser utilitzades per tal
que l’ICAB realitzi enviaments de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals per correu electrònic, postal o fax
o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, de publicitat específica dels productes, serveis o ofertes que
l'ICAB estimi que pogués ser del seu interès, d'acord amb el servei utilitzat / demanat, de manera que les dades referents
al titular seran utilitzades per dur a terme aquestes comunicacions i això a l'empara del que estableix la Llei 34/2002, d'11
de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i a la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general
de telecomunicacions, de manera que el titular accepta igualment i autoritza a l'ICAB perquè utilitzem la seva informació
personal amb la finalitat de remetre-li la informació comercial a què es refereix aquest paràgraf.
En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà telemàtic equivalent, el fet de facilitar les
seves dades a l’ICAB equival a la seva autorització expressa per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.
No obstant això, s'informa a l'usuari que el consentiment, que ara ens atorga, per rebre per correu electrònic o mitjà
telemàtic equivalent, l'esmentada informació, podrà ser revocat en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci
arribar i, en qualsevol moment, mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: lopd@icab.cat
També us recordem que podeu fer efectiu el vostre dret a què s’indiqui que les vostres dades personals no poden utilitzarse per a finalitats publicitàries o de prospecció comercial (article 28.2 de la LOPD). D’igual manera, en qualsevol moment
podeu exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés i rectificació, així com, si s’escau, de cancel·lació i oposició en relació
amb les vostres dades personals, mitjançant comunicació expressa adreçada al Col·legi, juntament amb una còpia del
vostre DNI, per: E-mail: lopd@icab.cat, Fax adreçat a: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ref. LOPD Núm. fax
93 487 65 03; Escrit adreçat a: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona de Barcelona, ref. LOPD c/ Mallorca 283,
08037 – Barcelona; o Lliurat personalment: al Registre General del Col·legi, o per correu postal.
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