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FITXA SOLꞏLICITUD DE SERVEI DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:    
 
DADES DE LA PERSONA SOLꞏLICITANT:  
Nom i cognoms:  

Direcció:  

Telèfon:  

Correu electrònic:  

D.N.I.:  

 

 

 

DADES DE LA PERSONA/ES REQUERIDES (amb la/es que es té el conflicte):  
Nom i cognoms:  

Direcció:  

Telèfon:  

Correu electrònic:  

*Imprescindible Nom i telèfon  

 

DADES DE LA PERSONA/ES REQUERIDES (amb la/es que es té el conflicte):  
Nom i cognoms:  

Direcció:  

Telèfon:  

Correu electrònic:  

*Imprescindible Nom i telèfon 

 

DADES DE LA PERSONA/ES REQUERIDES (amb la/es que es té el conflicte):  
Nom i cognoms:  

Direcció:  

Telèfon:  

Correu electrònic:  

*Imprescindible Nom i telèfon 
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DADES DE LA PERSONA/ES REQUERIDES (amb la/es que es té el conflicte):   
Nom i cognoms:  

Direcció:  

Telèfon:  

Correu electrònic:  

*Imprescindible Nom i telèfon 

 

DADES DE LA PERSONA/ES REQUERIDES (amb la/es que es té el conflicte):   
Nom i cognoms:  

Direcció:  

Telèfon:  

Correu electrònic:  

*Imprescindible Nom i telèfon 

 

TIPUS DE CONFLICTE:  

  Mercantil…………………………………………………………………………….. 

  Civil…………………………………………………………………………………… 

  Familiar ……………………………………………………………………………… 

  Veïnal.……………………………………………………………………………….. 

  Educativa…………………………………………………………………………….. 

  Conflicte en associacions………………………………………………………….. 

  Altre  

 

 

S'informa el solꞏlicitant que durant el temps de desenvolupament del procés de mediació 

o facilitació, les parts no podran interposar una enfront de   una altra acció judicial o       

extrajudicial en relació amb el seu objecte. Art. 10.2 L5/12  
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Signatura solꞏlicitant   

Lloc i data  

 

 

     AUTORITZE  EXPRESSAMENT   l'Ilꞏlustre   Colꞏlegi  de  l'Advocacia   d'Alacant   a  realitzar  consultes           
     electròniques  de  tràmits  judicials  o  administratius  en  matèria  de justícia  o administració de justícia, i                    
     accedir a l'estat  de tramitació de processos judicials, dels  registres en els quals  tinc la condició de persona          
     interessada o de representant d'aquesta persona.  

  AUTORITZE EXPRESSAMENT l'Ilꞏlustre Colꞏlegi de l'Advocacia d'Alacant al fet que trasllade al Consell    
   Valencià de Colꞏlegis d'Advocats i a la Conselleria amb competències en matèria de Justícia les meues dades   

     als efectes establits en el Decret 63/2021.  
 

 

Les seues dades seran tractades per  l'Ilꞏlustre  Colꞏlegi de  l'Advocacia  d'Alacant, amb la finalitat de gestionar    
el servei del MEDIAPROP. Les seues dades són tractades sobre la base de la vinculació que existeix entre Vosté 
i  aquest  servei.  Les seues dades personals no seran cedits a  tercers,  excepte els  supòsits   prevists  en  el punt         
anterior,  si  ha  marcat  l'autorització  expressa.  Els  usuaris  les dades dels 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'Ilꞏlustre  Colꞏlegi de             
l'Advocacia d'Alacant, , situat en Carrer *Gravina Núm. 4, correu electrònic mediacionsantjoan@icali.es 
Les dades dels  usuaris les dades dels 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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