
 
 
Boletín de afiliación Enviar a  ➨  0901 – 0105 CC.OO. Sinatura  
Nome  Ofi.:   
Domicilio    
Poboación  C.P.:   
Cta. de cargo DNI Data       /       /          
Os teus datos serán incorporados a un ficheiro titularidade de CC OO integrado polos ficheiros pertencentes á confederación ou unión rexional correspondente, segundo o lugar onde radique o teu centro de traballo, á federación do sector ao que pertenza a 
empresa na que traballes, así como —en todo caso— á CSCCOO. No seguinte URL podes consultar os diferentes entes que compoñen CC OO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. A finalidade do tratamento dos teus datos por parte de todos eles é o 
mantemento da túa relación como afiliado/a, coas concretas finalidades establecidas nos estatutos. Ademais do indicado, os teus datos poden ser empregados por CC OO para che remitir información sobre as actividades e acordos de colaboración que se 
establezan con outras entidades. Sempre estarás informado na web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) dos ditos acordos e dos datos desas entidades. Podes exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, se for o caso, oposición, enviando unha 
solicitude por escrito acompañada da fotocopia do teu DNI dirixida a CSCCOO con domicilio sito na R/ Fernández de la Hoz n.º 12. 28010. Madrid. Deberá indicar sempre a referencia «PROTECCIÓN DE DATOS». Se tes algunha dúbida ao respecto podes remitir 
un correo electrónico a lopd@ccoo.es ou chamar por teléfono ao 917028077. 

COMFIA-CCOO grupo banco sabadell
CPI 0901-0105 Tel. (93) 728 93 76 - Fax (93) 726 29 74 CCOO901@bancsabadell.com
http://bs.comfia.net adherida a la unión network international

grupo banco sabadell

Conéctate á nosa web: People > Seccións Sindicais > COMFIA-CCOO > http://bs.comfia.net 

 
 
POR UNHA ORGANIZACIÓN RACIONAL DO TRABALLO (1) 
 

INGRESOS EN EFECTIVO 
 
 

2,754 MINUTOS POR OPERACIÓN 
 

 

 

 

Por favor, entrégueme o documento cuberto, o diñeiro estirado, alisado e ben 

colocado. Ingrese o importe exacto, que non temos tempo para darlle 

cambio. Recemos para que non se atasque o reciclador de billetes nin a 

impresora, e para que o ordenador non quede parado agardando resposta. 

Pero, sobre todo, non espere que lle pregunte que tal vai o seu negocio ou a 

súa familia… só dispoño de 2,754 minutos por operación. ……… O 
SEGUINTE……….. 

CARGAS DE TRABALLO? 

 
MÁIS NON, GRAZAS 

Marzo de 2008 


