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Sol·licitud d'incorporació a l'assegurança de responsabilitat civil

Sol·licito
SIGNATLa contractació de la polissa d'assegurança de responsabilitat 

civil que e l'ICAT tingui subscrita 

Data de sol·licitud:

Li informem que, amb relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és l'ICAT, amb NIF Q4363001A i 
domicili al  C/ ENRIC D' OSSO 1 2ª PLANTA – 43005 TARRAGONA, tel. 977212360 i direcció electrònica secretaria@icatarragona.com; i les 
dades de contacte del seu delegat de protecció de dades són dpd@icatarragona.com. 
  
La finalitat del tractament és gestionar la contractació de la polissa de responsabilitat civil professional de conformitat al que disposa la 
Normativa de l'Advocacia Catalana i resta de normes concordants. 
  
És necessari que ens faciliti, i ho faci de forma veraç, les dades que li sol·licitem. Els destinataris d'aquest informació seran les institucions i 
organismes públics que resultin necessaris per la prestació dels serveis així com la correduria i l'asseguradora que el Col·legi contracti en 
cada moment. Les dades professionals que subministri es conservaran mentre romangui la seva situació d'alta al Col·legi i durant els sis anys 
posteriors a la seva baixa per al compliment de les obligacions fiscals i administratives que es derivin de la seva col·legiació, així com durant el 
termini que preveu la normativa per fer front a l'exercici i defensa de reclamacions. 
  
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades, i a la portabilitat de les 
mateixes, en els termes que preveu la normativa vigent, dirigint-se al responsable del tractament al C/ ENRIC D' OSSO 1 2ª PLANTA – 43005 
TARRAGONA o bé a secretaria@icatarragona.com, adjuntant còpia del seu DNI 
També podrà acudir a la autoritat de control competent i presentar una reclamació si considera que la seva sol·licitud d'exercici d'aquests drets 
no s'ha atès degudament.  
  
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç  
https://www.icatarragona.com/mnu/80/politica-de-privacitat/

* Si vols consultar les cobertures ho pots fer al següent enllaç:  
https://www.icatarragona.com/mnu/45/mutues-i-polisses-de-rc/
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Sol·licito
La contractació de la polissa d'assegurança de responsabilitat civil que e l'ICAT tingui subscrita 
Li informem que, amb relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és l'ICAT, amb NIF Q4363001A i domicili al  C/ ENRIC D' OSSO 1 2ª PLANTA – 43005 TARRAGONA, tel. 977212360 i direcció electrònica secretaria@icatarragona.com; i les dades de contacte del seu delegat de protecció de dades són dpd@icatarragona.com.
 
La finalitat del tractament és gestionar la contractació de la polissa de responsabilitat civil professional de conformitat al que disposa la  Normativa de l'Advocacia Catalana i resta de normes concordants.
 
És necessari que ens faciliti, i ho faci de forma veraç, les dades que li sol·licitem. Els destinataris d'aquest informació seran les institucions i organismes públics que resultin necessaris per la prestació dels serveis així com la correduria i l'asseguradora que el Col·legi contracti en cada moment. Les dades professionals que subministri es conservaran mentre romangui la seva situació d'alta al Col·legi i durant els sis anys posteriors a la seva baixa per al compliment de les obligacions fiscals i administratives que es derivin de la seva col·legiació, així com durant el termini que preveu la normativa per fer front a l'exercici i defensa de reclamacions.
 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades, i a la portabilitat de les mateixes, en els termes que preveu la normativa vigent, dirigint-se al responsable del tractament al C/ ENRIC D' OSSO 1 2ª PLANTA – 43005 TARRAGONA o bé a secretaria@icatarragona.com, adjuntant còpia del seu DNI
També podrà acudir a la autoritat de control competent i presentar una reclamació si considera que la seva sol·licitud d'exercici d'aquests drets no s'ha atès degudament. 
 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç 
https://www.icatarragona.com/mnu/80/politica-de-privacitat/
* Si vols consultar les cobertures ho pots fer al següent enllaç: 
https://www.icatarragona.com/mnu/45/mutues-i-polisses-de-rc/
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