FITXA D'AFILIACIÓ A CCOO

Afiliada a la Confederació Europea de Sindicats (CES) i a la Confederació Sindical Internacional (CSI)

serveis financers
i administratius

Emplenar amb claredat i lletres majúscules

DADES DAFILIACIÓ

Alta

Modificació

Data d'alta

Nom
2n Cognom
Data de naixement
Telèfon mòbil

NIF / NIE / Passaport
1r Cognom
Província o país de naixement
Telèfon fix
Adreça (via - número)
Codi Postal - Població
Núm. de la Seguretat Social personal

Sexe

Home

Dona

Correu electrónic

DADES DE LEMPRESA
Nom de l'empresa
Nom del centre de treball
Número de la Seguretat Social
Activitat
Telèfon
Adreça (via - número)
Codi Postal - Població
Hi ha representació sindical?

CIF
CCAE / RAM
Fax

Sí

Nre. de treballadors/es

No

QUOTA
General 1.1
Atur amb prestació contributiva 3.1
Eventual camp 4.1
Fix discontinu 4.3
Suplement? Sí

Pensionista 2.1
2.2
Atur amb subsidi i sense subsidi 3.2
*Treball a jornada parcial 4.2
Acció Jove (estudiants) 5.5
No

Primer mes a cobrar

- En cas que se sol·liciti un pagament de quota diferent de la general és necessari aportar la documentació
que acrediti la situació de la persona.
* A efectes de quota es considera jornada parcial quan es inferior al 2/3 de la jornada establerta pel conveni
col·lectiu.

DADES BANCÀRIES
Caixa o banc
número dentitat

oficina

DC

compte corrent

Número de compte
En cas que el titular del compte sigui una persona diferent a la que safilia:
NIF / NIE / Passaport
Nom
Signatura dafiliació

Signatura domiciliació bancària

Protecció de dades
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del qual és titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la Confederació
Sindical de Comissions Obreres i de la Federació corresponent al sector al qual pertany lempresa en què treballes, i que pots comprovar a www.ccoo.cat
La finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers és el manteniment de la teva relació com a persona afiliada, amb les finalitats concretes establertes en els Estatuts.
A més, aquestes dades podran servir per enviar-te informació sobre activitats i acords de col·laboració als quals sarribin amb altres entitats. Sempre estaràs informat a www.ccoo.cat, o en el web
de la CS de CCOO, dels acords i de les dades daquestes entitats. Pots exercir els teus drets daccés, de rectificació, de cancel·lació i, en el seu cas, doposició, enviant una sol·licitud per escrit
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i indicant PROTECCIÓ DE DADES al domicili de la CS de la CONC, situat a la Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, i al domicili de la CS de la CCOO,
situat al carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers de la CS de la CCOO i de les federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al
telèfon 93 481 27 00.

Desar

Imprimir

