FORMULARI INFORMATIU DE
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA
l’informa que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades,
composat per una part automatitzada i una part documental no automatitzada, que té per
finalitat la gestió dels serveis col·legials, essent els destinataris de la informació les institucions i
organismes públics i privats oportuns i necessaris per al millor compliment de les seves
atribucions i del seu objecte, com per exemple: Administració de Justícia, Administració
Tributària, Registres oficials, Cossos de seguretat pública, etc. etc.
Igualment, recordi que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al titular del fitxer,
l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA, amb domicili a Plaça Sant Joan núm.
6-8, 1a. planta, de Lleida, i adreça electrònica, col.legi@advocatslleida.org.
Les dades sol·licitades en el formulari adjunt són les necessàries per a la finalitat del
que se sol·licita i la seva mancança impediria la impossibilitat de la prestació del servei.
Assabentat de tot l’exposat als apartats anteriors, el sotasignat CONSENTEIX I
EXPRESSAMENT AUTORITZA L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA, per
al tractament de les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeix mitjançant el
present document i els documents adjunts, d’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre i a la Directiva 46/95 de la C. E., limitant la referida autorització al
compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari
en l’àmbit de la institució, els seus departaments, ens col·laboradors i institucions annexes, així
com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns necessaris per al millor
compliment de les seves atribucions i del seu objecte.
Lleida, __ de__________________ de ________
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