
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades 
de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte 
/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport 
paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se 
a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada. 
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SUSTAINABILITY AND RISK ADVISORY MANAGER, DELOITTE ESPAÑA 

• Estrategia de Sostenibilidad 
• Análisis de riesgos ESG 
• Análisis de cambio climático y reporte según TCFD 
• Proyectos de Economía Circular: reciclabilidad de productos de plástico y textil, medición ACV y medición madurez circular con 

CTI 
• Proyectos y relación con cadena de suministro: reducción de emisiones, due dilligence de los proveedores, desarrollo e 

implementación de estrategia en proveedores (economía circular, descarbonización y biodiversidad) 
• Cálculo huella de carbono y estrategia de descarbonización 
• Elaboración y verificación de Memorias de Sostenibilidad, Informes integrados y Estados de Información no financiera 
• Análisis de materialidad y diálogo con grupos de interés 
• Respuesta y análisis de cuestionarios de índices de sostenibilidad: DJSI y CDP 

FORMACIÓN: 

• Licenciatura en Ciencias Ambientales 
• Técnico en Evaluación del Impacto Ambiental 


