
22 de gener de 2014

A les 18.30 hores

8a planta

4

CEMICAB amb la col·laboració de Comissió d'Advocats/des Mediadors/es

TAULA RODONA I DEBAT:

4

4

P O N E N T S:

ANÀLISI SOBRE EL NOU

REGLAMENT DE MEDIACIÓ

ESTATAL. UNA REGULACIÓ AL

NIVELL DE LES ESPECTATIVES?

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 (Comissió de Cultura, carrer Mallorca, 283,
4a planta 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:

Elena Lauroba Lacasa, Professora  t i tu la r  de
Dret  Civ i l  de la  UB

Anna Llanza Sicart, Direc tora  de l  Cent re  de
Mediac ió de la  Genera l i ta t  de Cata lunya

Antoni Vidal i Teixidor, Advocat  i  Mediador

P R E S E N TA :
Jordi Casajoana Feliu, President  de la  Comiss ió
d 'Advocats/des Mediadors/es

M O D E R A :
Mercè Claramunt Bielsa, Diputada Responsab le
de l 'Àrea de Mediac ió de l ' ICAB


