Resolució de 28 de setembre de 2018, per la qual s’adjudiquen les places
de beques Erasmus+ d’acord amb les mobilitats concedides i les
sol·licituds presentades per part dels estudiants del Màster d’Accés a
l’Advocacia de la UAB i el Màster Universitari d’Advocacia de la UOC.
Un cop finalitzat el procés de selecció establert a la convocatòria de beques Erasmus+ per
a estades de pràctiques professionals en despatxos d’advocats “The Euro Lawyers
Exchange Program”,
RESOLC:
Primer: Adjudicar les mobilitats d’acord a la valoració de les sol·licituds presentades.
Segon: En cas que alguna de les persones beneficiàries no presentés la carta d’acceptació
en el termini establert a la convocatòria, la plaça quedaria deserta.

Mª Eugènia Gay Rosell
Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Barcelona, 28 de setembre de 2018

Annex: Relació de places atorgades i llista d’espera

PLACES ATORGADES PER ORDRE DE PREFERÈNCIA

Universitat Oberta de Catalunya
DNI

Ciutat

49086538F

La Haya

47816568M

Alemanya

71955403H

Leeds

20486527J

Manchester

41564080K

La Haya

47860588A

Leeds

Observacions

*L’assignació del lloc on es realitzarà la pràctica pot estar sotmesa a variacions que, prèviament, es donaran a
conèixer a la persona beneficiària.

A partir de la publicació de la present resolució els i les estudiants als o a les quals se’ls hagi
atorgat beca Erasmus hauran de realitzar l’acceptació de la mateixa en el termini d’una
setmana, fent-nos arribar la documentació pertinent.
En cas de renúncia a la beca Erasmus, haurà de complimentar el document de renúncia i
presentar-ho per escrit a la major brevetat possible.
El Departament Internacional de l’ICAB es posarà en contacte per e-mail amb els estudiants
seleccionats per facilitar la informació necessària.

Responsable

Finalitat

Legitimació

Destinataris
Drets

Informació
addicional

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Contacte DPD: dpd@icab.cat
Gestió de formació de cursos i màsters de l’ICAB. Proporcionar als estudiants del
màster d’accés i als joves advocats formació pràctica en l’àmbit internacional.
Contribuir en la formació continuada dels col·legiats.
En base al contracte de prestació de serveis formatius, a la Llei 2/1974 de 13 de
febrer, sobre Col·legis Professionals, la Llei 7/2016 de 31 de maig d’exercici de
la Professió, els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el
consentiment inequívoc per les cessions que no estiguin habilitades per llei.
Despatxos on els estudiants faran les pràctiques i a la Comissió Europea a través
de la plataforma Mobility Tool
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la
informació addicional de la política de protecció de dades
Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consular a més a
baix

Sol·licitud d’autorització per a no col·legiats o no associats de l’ICAB:
Sí /
No : autoritzo el tractament de les meves dades personals per rebre informació per via postal i electrònica
sobre els serveis i activitats de l’CAB que no estiguin directament relacionats amb la prestació del servei formatiu
sol·licitat.
Si ets col·legiat o associat de l’ICAB sempre podrà oposar-se a que tractem les seves dades per aquesta finalitat i
deixarem d’enviar-li informació sobre els serveis i activitats formatives de l’ICAB que no estiguin directament relacionats
amb la prestació del servei formatiu sol·licitat, enviant un correu a dpd@icab.cat
INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Adreça postal: Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@icab.cat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
L’ICAB tracta la informació que ens faciliteu per la gestió de serveis formatius, amb la possibilitat de tramitar la beca
ERASMUS+ de la Comissió Europea i enviar-li informació sobre els nostres serveis i activitats de l’CAB que no estiguin
directament relacionats amb la prestació del servei formatiu.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions contractuals o fins que revoqui el consentiment
excepte les dades que siguin necessàries per complir amb obligacions legals i estatutàries com els terminis de prescripció
per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació del servei formatiu.
Les dades seran cedides a despatxos d’advocats internacionals i la Comissió Europea i a les universitats amb el seu
consentiment previ. La base legal per enviar via postal i electrònica, a col·legiats i associats, informació sobre els nostres
serveis i activitats de l’CAB que no estiguin directament relacionats amb la prestació del servei formatiu sol·licitat és
l’interès legítim per la seva condició estatutària. La base legal per enviar via portal i electrònica, a no col·legiats o no
associats, informació sobre els nostres serveis i activitats de l’CAB que no estiguin directament relacionats amb la
prestació del servei formatiu sol·licitat és el consentiment.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades d'identificació, codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica, financeres, informació acadèmica i
professional
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant dades personals que li concerneixin,
o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de
les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin
necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en
aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.



En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran
oposar-se al tractament de les seves dades. L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims
imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en
els supòsits de tractaments que permet el RGPD.

Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions
legals.
L'interessat, de forma voluntària en marcar la casella corresponent, autoritza a la utilització per part de l’ICAB de les
seves dades per tramitar la beca ERASMUS+. En qualsevol moment podrà revocar el consentiment per la utilització de
les seves dades enviant un correu a dpd@icab.cat No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest
perfil.
Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest
sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a
oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic
rgpd@icab.cat, sens perjudici del seu dret a també a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800.
En tot cas podrà retirar, el seu consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament
basat en el consentiment abans de la seva retirada.

