
 

 

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.

                                                                                            
   

   Organitza: 

Comissió de Dones Advocades  
Dijous 7 de febrer de 2013 

19.00 hores       
CF1 (Centre de Formació ICAB)       

Mallorca, 281     

               
             

 

PLENARI DE LA COMISSIÓ DE DONES ADVOCADES 

 
 
Benvolgudes companyes i amigues, 
  
És un plaer convocar-vos al plenari que celebrarem el proper 07.02.2013 a les 19’00 
h. a la sala CF1 del Centre de Formació ICAB (Mallorca 281). 
  
Com cada any farem un breu repàs dels actes realitzats durant l’any anterior i us 
informarem sobre els programats pels propers mesos. I si sorgeixen preguntes, idees 
o propostes, seran també benvingudes! 
 
Agrairem màxima puntualitat, atès que immediatament després del plenari tindrà lloc 
la primera conferència del 2013, relativa a l’assetjament sexual a la feina sota la 
perspectiva laboral i penal, a la que us convidem a quedar-vos. 
 
Us esperem! 
 
 
 

 
               Comissió de Dones Advocades  
 

És necessari confirmar l’assistència enviant aquesta butlleta per fax (93 215 04 29), per correu electrònic (comissions@icab.es)  
o personalment a Comissions (4a planta de la seu col·legial): 
Nom i cognoms:__________________________________________________________ Núm col. _______________________ 
 
Telèfon:_________________________ Fax:__________________Adreça electrònica _________________________________ 
 


