
22 de juliol de 2016

De 9.00 a 10.00 hores

Aula 2 Centre de Formació

4

Secció de Dret Comunitari i Internacional

CRÒNICA INTERNACIONAL:

4

4

EL REGLAMENT 2015/2421

MITJANÇANT EL QUAL ES

MODIFIQUEN EL PROCÉS EUROPEU

D'ESCASSA QUANTIA I EL PROCÉS

MONITORI EUROPEU

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desem-
bre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la
Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Societat de la Informació
i del Comerç Electrònic, les dades personals facilitades,
mitjançant el següent formulari, quedaran enregistrades
en un fitxer automatitzat,del qual és responsable
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb la
finalitat de formalitzar la teva preinscripció, formalització,
gestió administrativa, execució i desenvolupament de
l'activitat acadèmica de l'ICAB, sense que això impliqui
una cessió de les dades personals a tercers.
En qualsevol cas, podeu exercitar respecte a les
vostres, rectificació i cancel·lació, emplenant el model
corresponent creat a l'efecte i dirigir-lo al Servei d'Atenció
a l'Alumne (Centre de Formació, carrer Mallorca, 281,
08037 Barcelona-Referència LOPD), o si preferiu ho
podeu remetre per fax 93 487 16 49.

Informació en matèria de protecció de

dades de caràcter personal

És necessari confirmar l�assistència enviant aquesta butlleta per fax al núm. 93 487 16 49, per correu electrònic a cultura@icab.cat
o personalment a la Comissió de Cultura (4a, planta de la seu col·legial):

Nom i cognoms:

Telèfons:

Adreça postal:

Núm. Col·legiat o DNI:

Adreça electrònica:

P O N E N T:

Rafael Arenas García
Catedrà t ic  de Dret  In ternac iona l  Pr iva t  de

la  Un ivers i ta t  Autónoma de Barce lona

Blanca Padrós Amat
Pres identa  de la  Secc ió  de Dret  Comuni tar i

i  In ternac iona l  de l ' ICAB

P R E S E N TA  I  M O D E R A :


