grupo banco sabadell

POR UNHA ORGANIZACIÓN RACIONAL DO TRABALLO (2)

ATENCIÓN TELEFÓNICA
3,24 MINUTOS DÍA POR EMPREGADO

«Entre o saúdo, o nome da empresa, a identificación e a despedida,
quédanos tempo para dicirmos algo máis? Claro… o enderezo do Servizo de
Atención ao Cliente (SAC).
Unha proposta para facer cumprir os tempos estipulados e acorde coa
política do banco de redución de custos podería ser que automaticamente se
cortase a conexión telefónica unha vez esgotado o tempo total estipulado
para cada oficina…»
CARGAS DE TRABALLO?

MÁIS NON, GRAZAS
Marzo de 2008

Conéctate á nosa web: People > Seccións Sindicais > COMFIA-CCOO > http://bs.comfia.net
Boletín de afiliación
Nome
Domicilio
Poboación
Cta. de cargo

Enviar a ·

0901 – 0105 CC.OO. Sinatura
Ofi.:
C.P.:
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.
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