
 

 

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, 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 a un fitxer automatitzat, "ALUMNES ICAB" 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 dades personals, els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, emplenant el model corresponent
creat a l'efecte i dirigir-lo al Servei d'Atenció a l'Alumne (Comissió de Cultura, carrer Mallorca, 283, 4a planta 08037 Barcelona- Referència LOPD), o si preferiu ho
podeu remetre per fax 93 487 16 49.

                                                                                            
   

   Organiza: 

Comisión de Mujeres Abogadas 
Jueves 7 de febrero de 2013 

19:00 horas       
CF1 (Centro de Formación ICAB)       

Mallorca, 281     
             

 

PLENARIO DE LA COMISIÓN DE MUJERES ABOGADAS 

 
 
Apreciadas compañeras y amigas, 
  
Es un placer convocaros al plenario que celebraremos el próximo 07.02.2013 a las 
19’00 h. en la sala CF1 del Centro de Formación ICAB (Mallorca 281). 
  
Como cada año haremos un breve repaso de los actos realizados durant el año 
anterior y os informaremos sobre los programados para los próximos meses. Y si 
surgen preguntas, ideas o propuestas, ¡serán también bienvenidas! 
 
Agradeceremos máxima puntualidad, dado que inmediatamente después del plenario 
tendrá lugar la primera conferencia de 2013, relativa al acoso sexual en el trabajo 
bajo la perspectiva laboral y penal, a la que os invitamos a quedaros. 
 
¡Os esperamos! 
 
 
 
 

 
               Comisión de Mujeres Abogadas 
 

Es necesario confirmar la asistencia enviando esta hoja de inscripción por fax (93 215 04 29), por correo electrónico 
(comissions@icab.es) o personalmente en Comisiones (4a planta de la sede colegial): 
Nombre y apellidos:___________________________________________________ Núm col.  ___________________________ 
 
Teléfono:_________________________ Fax:__________________Correo electrónico _________________________________ 
 


