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POLÍTICA DE PERSONAL DE BMN  
 
CCOO està totalment d’acord en què BMN col·labori amb les universitats i 
centres de formació, però absolutament en contra de la proposta d’altres 
formacions sindicals de què el banc se serveixi d’aquests estudiants a tan 
baixet cost per suplir, camuflant-los com a becaris i becàries, les vacances 
de la plantilla.  
 

A banda d’això, CCOO ha de manifestar, alt i clar, que no arriba a entendre 
que en alguns territoris es contracti gent, que en altres no hi hagi 
contractacions mentre que en algunes zones s’estiguin comunicant 
acomiadaments. 
 

Finalment, en CCOO entenem les reticències dels companys i companyes 
“convidats” a participar en una enquesta NOMINAL de què es fa, com es fa i 
qui fa les distintes tasques que hi ha en els diferents llocs de feina del banc i 
només recomanarà que s’emplenin els qüestionaris si BMN i l’empresa que 
gestiona aqueix estudi ens garanteixen absoluta CONFIDENCIALITAT. 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES:  
De conformitat amb la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, 
t’informem que les teves dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CCOO 
integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
cas– a la C.S. CCOO. Al següent URL pots 
consultar els diferents ens que composen 
CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de 
les teves dades, per part de totes elles, la 
constitueix el manteniment de la teva relació 
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el 
seu cas, oposició, enviant una sol·licitud  per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI adreçada a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz, 
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre la 
referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens 

Fitxa d’afiliació     Data .…………………..….. 
 

Noms i Cognoms .................................... .................................................................................................................................................. 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….................................... ...…........ Data naixement ....................... ...................... 
 
Adreça............................................. ........................................................................................................................................................... 
 
Població .......................................... .....................................................................................  Codi postal ... ........................................... 
 
Empresa/centre de treball ......................... ............................................................................................................................................... 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banc/Caixa                    Oficina           D     C                             Compte corrent/llibreta 
 


