NOTA INFORMATIVA
De acordo co disposto no artigo 5 da L.O. 15/99 do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal, informámolo de que:
a) No Colexio de Avogados de Vigo existe un ficheiro ou tratamento de datos de carácter
persoal, no que se incluirán os datos profesionais e persoais que nos facilita coa súa solicitude de
colexiación, unha vez que esta sea acordada.
A finalidade deste ficheiro é exclusivamente a organización administrativa colexial, de
conformidade ao que establecen os estatutos e demais normas que regulan a actividade
profesional.
Os destinatarios, aparte do propio colexio, son todas aquelas entidades integrantes da
organización colexial (Consello Xeral da Avogacía Española e Consello da Avogacía Galega),
organismos administrativos relacionados co exercicio profesional (xulgados, tribunais, policía,
administración do estado e autonómica) e persoas físicas e xurídicas que prestan servicios ao
colexio e aos colexiados (bancos -para o pagamento de quendas e domiciliación de cargos- e
compañías relacionadas coa contratación das pólizas de seguros dos colexiados).
b) Nos impresos e formularios facilitados para solicitar a alta colexial, hai preguntas con
resposta facultativa.
É de carácter OBRIGATORIO a inclusión dos datos seguintes:
- Nome, apelidos, e D.N.I.
- Enderezo profesional, teléfonos, fax e correo electrónico.
- Datos académicos.
- O exercicio da algunha actividade incompatible coa avogacía.
- Datos bancarios (domiciliación das cotas).
- Alta no I.A.E., S.S. ou Mutualidade.
c) A falta dalgún dos datos a os que se refire o apartado anterior impedirá a tramitación do
expediente de colexiación.
d) Todo colexiado deste colexio ten a posibilidade de exercer os dereitos de oposición,
acceso, rectificación e cancelación dos datos deste ficheiro ou tratamento de datos.
e) O responsable do tratamento de datos ou ficheiro é o Colexio de Avogados de Vigo,
(Edificio Praza de América. Portal de Oficinas nº 2, 1º Andar 36211 Vigo).
En proba de conformidade asinao despois de ser lido,
En Vigo a____ de____________________ de 20___

Asdo.: ___________________________
AUTORIZACION
Presto o meu consentimento expreso a que:
a) Nas guías colexiais e aqueloutras listas ou censos profesionais considerados como
fontes de acceso público, se inclúan ademais do nome, apelidos, enderezo e actividade, tamén o
número de colexiado, teléfono profesional, fax e correo electrónico e,
b) Se me envie a publicidade ou a información que a Xunta de Goberno considere de
interese para os colexiados.
En proba de conformidade asinao despois de ser lido,
En Vigo a____ de ___________________ de 20___
Asdo.:________________________________

