Sol·licitud d'inscripció al
REGISTRE D'ÀRBITRES

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom

Cognoms

DNI/NIF

Número col·legiació

COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA

Número col·legiació

COL·LEGI DE L'ADVOCACIA D

Data col·legiació

TITULACIÓ ACADÈMICA
Any

Títol

Entitat

ALTRES TITULACIONS (Post-graus / Màsters)
Any

Títol

Entitat

FORMACIÓ CONTINUADA ACREDITADA EN ARBITRATGE
Any

Núm. hores

Tipus activitat

Títol

Entitat

(conferència/curs/seminari...)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Despatx

Àrees del Dret

DEDICACIÓ PREFERENT:
o Agència, distribució i franquícia
o Arrendaments urbans i rústics
o Assosiacions i fundacions
o Bancari. Mercat de valors
o Civil general (obligacions i contractes)
o Drets dels consumidors
o Construcció. Dret immobiliari
o Administració i/o contractació
administrativa

(No han de ser necesariament les mateixes que les que es tinguin como advocat/da)
o Comerç internacional
o Propietat industrial i dret de la competència
o Dret aeronàutic
o Propietat intel·lectual i drets de la imatge
o Dret esportiu
o Assegurances i Responsabilitat Civil
o Dret patrimonial
o Concursal
o Dret urbanístic
o Societari. Fusions i adquisicions (M&A)
o Medi Ambient. Energia, plantes
o Fiscal
industrials i enginyeria
o Farmacèutic i sanitari
o Successions
o Propietat horitzontal
o Tecnologies de la informació i comunicació (TIC's)

o Telecomunicacions

o Transport i Logística

o Dret marítim i conflictes portuaris

o Familia

DOCÈNCIA ACREDITADA EN ARBITRATGE
Any

Núm. hores

Tipus activitat
(conferència/curs/seminari...)

Títol

Entitat

BIBLIOGRAFIES i/o ARTICLES PUBLICATS EN MÀTERIA ARBITRAL
Any

Títol

Editorial

EXPERIÈNCIA ACREDITADA EN ARBITRATGE COM A LLETRAT DE PART
Núm.

Ad hoc

Institucional

Nom Institució

Altres

EXPERIÈNCIA ARBITRAL ACREDITADA EN EMISSIÓ DE LAUDES
Núm. de LAUDES dictats:
Núm.

Ad hoc

Institucional

Nom Institució

Altres

CÀRRECS PÚBLICS EXERCITS
Any

Càrrec

Entitat

IDIOMES
O Castellà
O Català

Altres

O Anglès
O Francès
O Italià

O Alemany

ALTRES MÈRITS:

CURRICULUM VITAE:

SI / NO

s'acompanya adjunt a la present sol·licitud

La persona que subscriu aquest formulari sol·licita formar part del Registre d'Arbitres; declara reunir els requisits exigits per a formar-ne
part i, ser cert tot el que es declara en aquest formulari; i es compromet, així mateix, a aportar la documentació acreditativa que se li
exigeixi relacionada amb les dades que s'han fet constar, així com a actualitzar-les en el moment en què el Col·legi li demani.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Contacte DPD: dpd@icab.cat
Finalitat
Gestió d'inscripcions en el Registre d'ÀRBITRES ICAB. En aquest tràmit concret la finalitat es concreta en la creació,
manteniment i gestió del Registre d'àrbitres del ICAB, que es crea a petició del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
i que ofereix la possibilitat als col·legiats i col·legiades ICAB de ser designats pel Tribunal per a administrar arbitratges, de
conformitat amb la Llei 11/2011 d'Arbitratge.
Legitimació
Consentiment del sol·licitant. Consentiment exprés i inequívoc atorgat per la persona col·legiada, mitjançant el qual
accedeix al fet que la informació i documentació facilitades s'incorporin al Registre del qual sol·licita formar part, adquirint
la condició d'informació pública.
Destinataris
Les persones i òrgans judicials que consultin el Registre d'ÀRBITRES ICAB, i les necessàries en compliment de les
obligacions legals. El ICAB només comunicarà les dades amb el seu consentiment inequívoc o en compliment
d'obligacions estatutàries i/o legals, en aquest cas el principal destinatari de la informació i documentació facilitada per la
persona col·legiada serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Drets
Accedir, rectificar, afegir i suprimir dades i documents, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional
de la política de protecció de dades. Per a més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar a
www.icab.cat (guia bàsica ICAB).

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Contacte DPD: dpd@icab.cat
Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?
En el ICAB tractarem la informació que ens faciliti amb la finalitat d'ordenar, representar i defensar l'activitat
professional, vetllant perquè l'actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació
amb l'exercici professional, garantint el compliment de les bones pràctiques i de les obligacions deontològiques de la
professió, així com evitant l'intrusisme professional.
En aquest tràmit concret la finalitat suposa que les seves dades es tractessin amb la finalitat de ser incorporat en el
Registre d'ÀRBITRES ICAB, que la Corporació gestiona, i, informar públicament a través de la web del ICAB del perfil
professional dels àrbitres inscrits. Es fa constar que el Registre d'ÀRBITRES es va crear a petició del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya per a oferir la possibilitat als col·legiats i col·legiades ICAB de ser designats pel
Tribunal per a administrar arbitratges.
Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que es revoqui el seu consentiment i posteriorment, mentre
siguin necessàries per a complir amb les obligacions legals com els terminis de prescripció per possibles
responsabilitats legals sobre la base del tractament realitzat.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és la seva vinculació com a col·legiat en el ICAB en compliment
de les seves obligacions estatutàries i legals.

La base legal per a la gestió i manteniment del REGISTRE d’ ÀRBITRES és el consentiment.

Les categories de dades que es tracten són:
Dades d'identificació, i les dades de formació i experiència acadèmica, així com els d'experiència professional.
Quins són els seus drets quan els facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el ICAB està tractant dades personals que el concerneixen, 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 cap, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no són necessaris per a
la finalitat per a la qual es van recaptar.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en
aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o 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. El ICAB deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims
imperiosos, o en exercici o 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.
En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament els conservarem bloquejats, en compliment de les
obligacions legals.
En qualsevol moment podrà revocar el consentiment per a rebre comunicacions relatives al manteniment i
actualització del REGISTRE D'ÀRBITRES, enviant un mail a l'adreça dpd@icab.cat.
En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament es conservessin bloquejats en empleno de les obligacions
legals.

Les dades que ha facilitat es tractaran pel ICAB de conformitat amb les finalitats descrites en aquest document, i en
aquest sentit se l'informa que podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació o supressió, o limitació del seu tractament,
i podrà oposar-se al seu tractament, així com al dret a la portabilitat de les dades, en la següent adreça de correu
electrònic: dpd@icab.cat, sense perjudici del seu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal
com a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, situada al carrer Rosselló núm. 214, Esc. A, 1r 1a, 08008
Barcelona, telèfon 935527800.
En tot cas podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti la licitud de tractament
basat en el consentiment atorgat abans de la seva retirada.

FIRMA:

FECHA:

P-ADR-A-02-02

