Secció Sindical Estatal de SOGETI
Comunicat 09/2007

Revisió mèdica
Us recordem que el temps utilitzat per tal de fer la revisió mèdica no s’ha de
recuperar.
Afegim els articles 14 i 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals:

Capítol III - Drets i obligacions
Article 14 – Dret a la protecció davant els riscos laborals.
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut al treball no haurà
de recaure, sota cap circumstància, sobre els treballadors.
Article 22 - Vigilància de la salut.
1. L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica
del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.

Secció Sindical Estatal de CC.OO.
sogeti@comfia.ccoo.es

Fitxa d’afiliació
Nom i cognoms...................................................................................................... DNI .…….....……................….....
Adreça.....................................................................................................................Telèfon……......................…........
Empresa........................................................................................................................................................................
Correu electrònic …………………………………………..
Domiciliació: Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Firma:

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o afilia’t per internet a https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php)

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que es titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació corresponent al sector al que pertany l’empresa en la que treballis i que pots comprovar en www.conc.es. La finalitat del
tractament de les teves dades en aquests fitxers es el manteniment de la teva relació com persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més aquestes dades
podran servir per a enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat en www.conc.es, o en la web de la
CSCCOO, dels acords i de les dades d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit
acompanyada de la fotocopia de tu D.N.I. i indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al
domicili de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández del Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a
lopd@conc.es o trucar al telèfon 934.812.902

Secció Sindical Estatal de Sogeti
Pl. de la Pau s/n Edifici WTC 2, 3ª Planta – 08940 CORNELLÀ - Tel. 932530188 ext. 1210
correu electrònic: sogeti@comfia.ccoo.es - http://www.comfia.net/sogeti

