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Primer sindicat en el sector d'Estalvi i Banca

BMN LIMITA EL CORREU SINDICAL A NOMÉS 1 MAIL CADA 7 DIES

El passat 17 de desembre, la majoria sindical (CCOO, UGT, CGT, UOB, SIC
i  SECP)  firmàrem  un  acord  en  matèria  de  Drets  Sindicals,  en  el  que
garantíem l’ús de la Intranet i del correu electrònic, garantíem en definitiva
la lliure comunicació amb la nostra afiliació i amb la plantilla.

Ara BMN declara que un e-mail d’un sindicat amb representació en BMN és
potencialment  perillós,  que suposa una limitació  tècnica i  que cal  limitar  els
enviaments massius: considera el correu sindical com spam. Toma ja!

Quan,  per  a  forçar  un acord  ràpid,  el  banc va impedir  els  correus sindicals
durant  uns  dies,  tots  els  sindicats  sense  excepció  li  manifestàrem  que
defensaríem el nostre dret (guanyat en el Tribunal Constitucional per CCOO el
1995)  a  la  lliure  comunicació  amb  els  treballadors  i  treballadores,  tal  com
notificàrem en el comunicat conjunt del passat 6 de juny.

Doncs, malgrat aquest comunicat, 5 dels sindicats que el firmaren, UGT, SELG,
SIC,  SECP  i  ACCAG,  ens  sorprenen  acceptant  un  acord  amb  BMN  que
restringeix  el  correu  sindical  a  un  únic  enviament  cada  7  dies  en còmput
trimestral, assumint així que, en cas contrari, el nostre correu sigui considerat i
tractat com spam.

Aquest acord tan regressiu constitueix, sens dubte, un gran alleujament per a
BMN i per als que no tenen res a dir.

Fitxa d'afiliació                                    data....................................

Nom i llinatges..............................................................................................................................................................................................

DNI............................................. Telèfon.............................................................. Data de naixement........................................................

Adreça............................................................................................................................................................................................................

Població........................................................................................................................................... Códi Postal.........................................

Empresa/Centre de treball ….......................................................................................................................................................................

Domiciliació bancària:

            Iban                          Banc/Caja                      Oficina                      D  C                              Compte corrent/llibreta

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

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

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.
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