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CAMBIO DEL DÍA DE GUARDIA 
CANVI DEL DIA DE GUÀRDIA 

1er LETRADO/A \ 1r LLETRAT/DA

NOMBRE \ NOM______________________________________________ 
NUMERO \ NÚMERO_______ 

DÍA DE GUARDIA ORIGINAL \ DIA DE GUÀRDIA ORIGINAL: ___ /___ / ____ 
DÍA DE GUARDIA DEFINITIVO \ DIA DE GUÀRDIA DEFINITIU: ___ /___ / __ 

2º LETRADO/A \ 2n LLETRAT/DA 

NOMBRE \NOM ______________________________________________ 
NUMERO \ NÚMERO _______ 

DÍA DE GUARDIA ORIGINAL \ DIA DE GUÀRDIA ORIGINAL: ___ /___  /____ 
DÍA DE GUARDIA DEFINITIVO \ DIA DE GUÀRDIA DEFINITIU: ___ /___  /__ 

FIRMA 1er LETRADO/A FIRMA 2º LETRADO/A 
SIGNATURA 1r LLETRAT/DA SIGNATURA 2n LLETRAT/DA 

Valencia\València, a ______ de ________________ de ____ 

Sus datos serán tratados por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con el fin de gestionar el turno de oficio. Sus datos son tratados en base a la 

vinculación que existe entre Ud. y el turno de oficio. Los turnos de guardias, en los que aparecerá su nombre y apellidos, serán publicados en la zona de 

acceso restringido a Colegiados de la página web del ICAV – www.icav.es. Sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo los supuestos previstos 

en la legislación vigente. Los usuarios 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 Delegado 

de Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico dpo@icav.es Los datos de los usuarios 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)./ Les seues dades seran tractades per 

l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, amb la finalitat de gestionar el torn d'ofici. Les seues dades són tractades sobre la base de la vinculació que existeix 

entre vosté i el torn d'ofici. Els torns de guàrdies, en els quals apareixerà el seu nom i cognoms, seran publicats en la zona d'accés restringit a Col·legiats de 

la pàgina web de l'ICAV – www.icav.es. Les seues dades personals no seran cedits a tercers, excepte els supòsits previstos en la legislació vigent. 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'Il·lustre 

Col·legi d'Advocats de València, Plaza Tetuan, 16 - 46003 València, o al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de l'adreça de correu electrònic 

dpo@icav.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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