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Ningú no regala res
La igualtat laboral és un llarg camí pel qual s'ha de transitar
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Les dones hem d'aixecar les nostres veus contra

laboral, que l'empresa no està disposada, encara, a

aquesta injustícia. Se'ns ha de valorar per la qualitat

avançar en les accions correctores que estem

del nostre treball, no pas pel temps que passem al
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Estic informat que les dades personals que facilito per a la gestió sol·licitada s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal per a ús intern sota la responsabilitat de CCOO, que puc exercitar els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació de les dades que hi ha en aquest fitxer en els termes previstos en la LOPD 15/99 i resta de normativa complementària a través de les seus de CCOO i, per tant, dono la meva conformitat a la recollida de dades, i també a la cessió per a la
finalitat esmentada que pot fer CCOO en els termes previstos en la Llei esmentada.

