Fitxa d'afiliació
Sector Aigua
DADES PERSONALS
NOM:

COGNOMS:

DNI:

DATA NAIXEMENT:

LLOC DE NAIXEMENT :

LOCALITAT :

CODI POSTAL:

PROVINCIA:

TELÈFON FIX :

MÒBIL :

E-MAIL :

DOMICILI :

CATEGORIA PROFESIONAL :
DADES CENTRE DE TREBALL
EMPRESA:

Nº S.S:

CENTRE TREBALL:

ADREÇA:

CODI POSTAL :

LOCALITAT:

CIF :

Signatura:

Pagament per Nómina

Pagament per Banc/Caixa*
(*)

DOMICILIACIÓ BANCARIA

Senyors , els prego que fins a nou avís aboneu els rebuts que presenti a nom meu la Confederació Sindical
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
TITULAR:
NÓM BANC O CAIXA:
ADREÇA:
CODI POSTAL:

LOCALITAT:

CODI COMPTE CLIENT (CCC) :
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També seran
incorporades a un fitxer de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y de la Federació corresponent al sector al que pertany I'empresa en la que
treballis i que pots comprovar a www.conc.es. La finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers és el manteniment de la teva relació com a
persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més, aquestes dades podran servir per a enviar-te informació sobre les activitats i
acords de col.laboració als que s'arribi amb altres entitats. Sempre estaras informat a www.conc.es, o a la web de la CS CCOO, dels acords i de les dades
d'aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i, en el seu cas, d'oposició, enviant una sol-licitud per escrit, acompanyada de
la fotocopia del teu D.N.I. o pasaport i indicant "PROTECCIO DE DADES", al domicili de la CSCONC, situat a Via Laietana, 16, 08003 de Barcelona, per al
fitxer de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, situat al carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 de Madrid, per als fitxers de la CS CCOO i de les
Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electronic a lopd@conc.es o trucar al telefon 934.812.902

Localitat i data:

Signatura:

