
Renúncia o abstenció de la persona conciliadora
Núm. d’expedient

1. Data de la renúncia o abstenció:

2. Dades de la persona conciliadora

Cognoms, nom:

Adreça:
Població: País:

CP:

Telèfon de contacte: email:

3. Causes de l’abstenció o la renúncia

Tenir interès personal en l’assumpte que ha de ser objecte del procediment

Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les parts o els seus representants.

Tenir parentiu per consanguinitat fins al quart grau inclòs o afinitat fins al segon grau amb alguna de 
les parts o els seus representants.

Tenir algun tipus de relació contractual o empresarial amb una de les parts o els seus representants

Haver intervingut professionalment en defensa dels interessos d’una de les parts en contra de l’altra.

Qualsevol altra circumstància que n’afecti la imparcialitat. 

Data:

Especifiqueu-la



4. Renúncia / abstenció

Renuncio/m’abstinc d’exercir com a persona conciliadora en l’expedient número                        , en què he 
estat designada per les parts o per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, per la causa indicada, 
regulada a l’article 13 del Reglament del Servei CRCE de la Cambra.

[Signatura de la persona conciliadora]

Dades de contacte:
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

C. Prat de la Creu, 8
Tel. +376 80 92 92

A/e: ccis@andorra.ad

Nota legal
Les dades requerides són necessàries per organitzar un procediment de conciliació, per la qual cosa s’inclouen a les bases de dades de la Cambra i es 
tracten de manera automatitzada.
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, amb domicili al carrer Prat de la Creu, 8, d’Andorra la Vella, recull les dades de caràcter personal 
establertes en aquest formulari d’inscripció per raó del Reglament de conciliació del servei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra anomenat 
Centre de Resolució de Conflictes Empresarials, amb la finalitat de gestionar les dades relatives a l’aplicació dels procediments de resolució alternativa de 
conflictes empresarials. Les dades personals es conserven durant el termini establert legalment a la normativa en vigor. No obstant això, els interessats 
poden exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, i els altres drets reco-
neguts a la normativa mitjançant una sol·licitud escrita al delegat de protecció de dades personals (dpd@ccis.ad) de la Cambra. També es poden posar en 
contacte amb l’Agència Andorrana de Protecció de Dades Personals (APDA). Les dades personals que s’aporten mitjançant aquest formulari d’inscripció han 
de ser adequades, pertinents i exactes, i cal evitar que continguin dades personals de terceres persones o que no estiguin adscrites a l’activitat empresarial 
o comercial relativa a la finalitat del servei. Per obtenir més informació sobre les finalitats i la gestió de les dades personals es pot consultar la política de 
privacitat de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.

Renúncia o abstenció de la persona conciliadora
Servei CRCE de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra


	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 
	Casilla de verificación 8: Off
	Casilla de verificación 13: Off
	Casilla de verificación 14: Off
	Casilla de verificación 15: Off
	Casilla de verificación 16: Off
	Casilla de verificación 17: Off
	Campo de texto 12: 


