Grup Banc Sabadell
CPI 901-105 Tel. 93 7289376 Fax 93 7262974 CCOO901@bancsabadell.com http://bs.comfia.net

Invita a PortAventura amb 14 euros de descompte els seus
afiliats i afiliades
Aquest any també a Terra Mítica (*)
Com podeu aconseguir les entrades a
PortAventura ?
En l’última pàgina del suplement de la
revista Lluita núm. 183, març-abril del
2007, que vam enviar fa quinze dies,
teniu impreses 6 entrades-invitació. En
cas que en necessiteu més, envieunos emplenat el formulari següent a:
CCOO CPI 0305
Com podeu aconseguir les entrades a Terra
Mítica?
Envieu-nos emplenat el formulari a:
CCOO CPI 0305
Quantes entrades podeu aconseguir?
Indica-ho a la butlleta següent:

Butlleta

PortAventura

Nom i cognoms __________________________________ CPI ________ Nombre d'entrades ____
Envieu-la a: Secció Sindical COMFIA-CCOO CPI: 0305 (*) Butlleta vàlida fins al 06.01.2008

(*) ENTRADA + DINAR: 22 euros
(Màxim quatre entrades per butlleta)
Cupó
Nom i cognoms ________________________________CPI ________ Nombre d'entrades ______
Envieu-la a: Secció Sindical COMFIA- CCOO CPI: 0305 (*) Butlleta vàlida fins a final temporada 2007

Maig del 2007

Connecta’t al nostre web: People > Seccions Sindicals >COMFIA-CCOO > http://bs.comfia.net
Butlleta d’afiliació
Nom
Domicili
Població
Cte. càrrec

Enviar a ·

0901 – 0105 CC.OO. Signatura
Ofic:
CP:
DNI

Data

/

/

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.

