CENTRO DE MEDIACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
-CMICAV- / CENTRE DE MEDIACIÓ DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE
VALÈNCIA -CMICAVSolicitud para inscripción en el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia -CMICAV- y participación en los Programas de Mediacion
del CMICAV de mediación familiar, civil, mercantil y comunitaria en el marco del
Centro de Mediación del ICAV./ Sol·licitud per a inscripció en el Centre de Mediació
de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València -CMICAV- i participació en els Programes
de Mediació del CMICAV de mediació familiar, civil, mercantil i comunitària en el marc
del Centre de Mediació de l'ICAV.
La participación en este Programa del CMICAV supone el compromiso, por parte
del/de la solicitante de colaborar en la atención del Servició de Información y
Orientación Mediadora del CMICAV por turnos, de forma gratuita y voluntaria. En caso
de disponer de la formación adecuada, también podrá realizar las mediaciones que le
proponga el CMICAV siempre que tenga disponibilidad para empezarlas sin
dilaciones. En ambos casos, la firma de este documento, supone aceptar las
indicaciones, las normas de funcionamiento y la organización del CMICAV / La
participació en aquest Programa del CMICAV suposa el compromís, per part del/de la
sol·licitant de col·laborar en l'atenció del Servici d'Informació i Orientació Mediadora
del CMICAV per torns, de manera gratuïta i voluntària. En cas de disposar de la
formació adequada, també podrà realitzar les mediacions que li propose el CMICAV
sempre que tinga disponibilitat per a començar-les sense dilacions. En tots dos casos,
la signatura d'aquest document, suposa acceptar les indicacions, les normes de
funcionament i l'organització del CMICAV
Datos personales (1)/ Dades personals
Apellidos y nombre de la persona solicitante/ Cognoms i nom de la persona sol·licitant

Dirección/Adreça

Teléfono-Fax / Telèfon

Población y código postal/ Població i codi
postal
Teléfono móvil/ Telèfon mòbil

DNI

Provincia/ Província

Dirección electrónica/ Adreça electrònica

Datos profesionales/ Dades professionals
Número de Colegiación ICAV/ Número de Col·legiació ICAV
Especialidad o ámbitos del Derecho en los que desarrolla la práctica letrada / Especialitat o
àmbits del Dret en els quals desenvolupa la pràctica lletrada
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CENTRO DE MEDIACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
-CMICAV- / CENTRE DE MEDIACIÓ DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE
VALÈNCIA -CMICAV-

Formación específica en Mediación impartida por ICAV/ Formació específica en Mediació
impartida per ICAV
Master/ Màster

Título ICAV/ Títol ICAV

Horas lectivas/ Hores lectives

Año finalización/ Any
finalització

Horas lectivas/ Hores lectives

Año finalización/ Any
finalització

Horas lectivas/ Hores lectives

Año finalización/ Any
finalització

Postgrado/ Postgrau

Título ICAV/ Títol ICAV

Curso/ Curs

Título ICAV/ Títol ICAV

Formación específica en Mediación impartida por otras entidades distintas al ICAV/ Formació
específica en Mediació impartida per altres entitats diferents a l'ICAV

Master/ Màster

Título Centro universitario u otros/ Títol Centre universitari o altres

Horas lectivas/ Hores lectives

Año finalización/ Any
finalització

Horas lectivas/ Hores lectives

Año finalización/ Any
finalització

Horas lectivas/ Hores lectives

Año finalización/ Any
finalització

Postgrado/ Postgrau

Título Centro universitario u otros/ Títol Centre universitari o altres

Curso

Título Centro universitario u otros/ Títol Centre universitari o altres

Otra formación adicional en distintos ámbitos de la Mediación y del Derecho impartida por ICAV/
Una altra formació addicional en diferents àmbits de la Mediació i del Dret impartida per ICAV
Formación especializada en Mediación familiar o en Derecho de Familia/ Formació especialitzada en Mediació
familiar o en Dret de Família

Formación especializada en Mediación en el ámbito Mercantil o en Derecho Mercantil, empresas y organizaciones
en general/ Formació especialitzada en Mediació en l'àmbit Mercantil o en Dret Mercantil, empreses i
organitzacions en general
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CENTRO DE MEDIACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
-CMICAV- / CENTRE DE MEDIACIÓ DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE
VALÈNCIA -CMICAVFormación especializada en Mediación ciudadana o comunitaria/ Formació especialitzada en Mediació ciutadana o
comunitària

Otros cursos de especialización en Mediación en el ámbito familiar, civil, mercantil, comunitario o de Derecho
privado en general/ Altres cursos d'especialització en Mediació en l'àmbit familiar, civil, mercantil, comunitari o de
Dret privat en general

Otra formación adicional en distintos ámbitos de la Mediación y del Derecho impartida por
entidades distintas del ICAV/ Una altra formació addicional en diferents àmbits de la Mediació i
del Dret impartida per entitats diferents de l'ICAV

Formación especializada en Mediación familiar o en Derecho de Familia. Entidad Organizadora/
Formació especialitzada en Mediació familiar o en Dret de Família. Entitat Organitzadora

Formación en Mediación en el ámbito Mercantil o en Derecho Mercantil, empresas y organizaciones. Entidad
organizadora/ Formació en Mediació en l'àmbit Mercantil o en Dret Mercantil, empreses i organitzacions. Entitat
organitzadora

Formación especializada en Mediación ciudadana o comunitaria. Entidad organizadora/ Formació especialitzada
en Mediació ciutadana o comunitària. Entitat organitzadora

Otros cursos de especialización en Mediación en el ámbito familiar, civil, mercantil, comunitario o de Derecho
privado en general/ Altres cursos d'especialització en Mediació en l'àmbit familiar, civil, mercantil, comunitari o de
Dret privat en general

Indicar si se dispone de experiencia práctica en mediación en el ámbito familiar, civil, mercantil
o comunitario y si la experiencia práctica se ha desarrollado de forma privada o en el marco de
alguna entidad/ Indicar si es disposa d'experiència pràctica en mediació en l'àmbit familiar, civil,
mercantil o comunitari i si l'experiència pràctica s'ha desenvolupat de manera privada o en el
marc d'alguna entitat
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CENTRO DE MEDIACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
-CMICAV- / CENTRE DE MEDIACIÓ DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE
VALÈNCIA -CMICAVObservaciones y comentarios adicionales (máximo diez líneas)/
Observacions i comentaris addicionals (màxim deu línies)

La persona firmante SOLICITA participar en la selección de las persona mediadoras del ICAV
que llevaran a cabo la experiencia de mediación familiar, civil, mercantil y comunitaria en el
marco del Centro de Mediación del ICAV, según las condiciones indicadas.
La persona signant SOL·LICITA participar en la selecció de les persona mediadores de l'ICAV
que dugueren a terme l'experiència de mediació familiar, civil, mercantil i comunitària en el
marc del Centre de Mediació de l'ICAV, segons les condicions indicades.
Localidad y fecha/ Localitat i data
Firma de la persona mediadora solicitante/ Signatura de la persona mediadora sol·licitant

1.-Sus datos serán tratados por el Servicio de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con el fin de gestionar el servicio de mediación
solicitado. Sus datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación de dicho formulario. Sus datos personales no serán
cedidos a terceros, salvo los supuestos previstos en la legislación vigente. Los/as usuarios/as cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación, portabilidad, supresión o, en su caso, oposición de sus datos, en los términos
especificados en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos
derechos podrán ser ejercidos dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, al Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia, Plaza Tetuán, 16 - 46003 Valencia, o a nuestro/a Delegado/a de Protección de Datos a través de la dirección de correo
electrónico dpo@icav.es Los datos de los/as usuarios/as cuyos datos son tratados, serán conservados mientras que estos no ejerzan los derechos de
supresión u oposición. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
1. Les seues dades seran tractades pel Servei de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, amb la finalitat de gestionar el servei de
mediació sol·licitat. Les seues dades són tractades sobre la base del consentiment prestat mitjançant l'aportació d'aquest formulari. Les seues dades
personals no seran cedits a tercers, excepte els supòsits previst en la legislació vigent. Els/Les usuaris/es les dades dels/de les quals siguen objecte de
tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, portabilitat, supressió o, en el seu cas, oposició de les seues dades, en
els termes especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establit. Aquests drets
podran ser exercits dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'Il·lustre Col· legi d'Advocats de València,
Plaza Tetuán, 16 - 46003 València, o al/a la nostre/a Delegat/da de Protecció de Dades a través de l'adreça de correu electrònic dpo@icav.es Les dades
dels/de les usuaris/es les dades dels/de les quals són tractats, seran conservats mentre que aquests no exercisquen els drets de supressió o oposició. Així
mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades (www.agpd.es).
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