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___________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  
 

NOVA ERA DE LA COMUNICACIÓ EN BMN 
L’acord subscrit el 18 de juny entre la majoria sindical i el banc, que CCOO 
no ha firmat i ha rebutjat per limitar els vostres drets com a treballadors 
o treballadores a estar informats de manera lliure,  directa i immediata , 
permet a les seccions sindicals remetre un únic  correu setmanal, censurant, 
a més, el seu contingut. Aquesta exigència ens obliga a prendre mesures 
alternatives de comunicació, ja que ens temem que BMN ni tan sols 
respectarà els mínims establerts, cosa per la qual us recordem els punts 
d’informació externs que us ofereix la secció sindical de CCOO en BMN: 

 

Blog http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com.es/ 

Web http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ 

Twitter  @ccoobmn 

Facebook  Comfia Ccoo Grupo Bmn 

Avui, més que mai, cal estar informats. 
INFORMA’T! 

 
 

 
 

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 qualque dubte al respecte pots remetre 
un correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar 
al telèfon 917028077. 

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 
 
Correu electrònic ……………………………………....….............. .....................…............ Firma:  

 
 
(Porta-la als teus representants de CCOO-SERVEIS o envia-la directament a la Secció Sindical del teu territori)   


