
DADES AFILIAT ▫  Nom i cognoms:

▫  DNI/Passaport: ▫  Nacionalitat:

▫  Data naixement: ▫  Telèfon: ▫  Mòbil:

▫  Adreça:

▫  Codi Postal: ▫  Localitat:

▫  Número S S: ▫  E-mail:

DADES BANC Entitat Oficina DC Número de Compte

Per afiliar-te a CCOO complimenta aquest formulari i entrega-li al teu delegat o delegada de CCOO o local
del sindicat. En poc temps rebràs al teu domicili el carnet d'afiliat a CCOO.

▫  Sexe:

▫  Ets representant sindical?

DADES EMPRESA ▫  Nom Empresa: ▫  Activitat:

▫  NIF: ▫  Número S S:▫  Antiguitat:

▫  Profesió: ▫  Tipus de Contracte:

TIPUS de QUOTA

Ho he llegit hi n'estic d'acord

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular la Confederació Sindical de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya (CS CONC). També seran incorporades a un fitxer de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras (CS CCOO) y de la Federació corresponent al sector al que pertany
l’empresa en la que treballis 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 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 a www.
ccoo.cat, o a la web de la CS CCOO, 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 del teu D.N.I. i indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la CS
CONC, situat a Via Laietana, 16, 08003 de Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al domicili de la CS
CCOO, situat al carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 de Madrid, per als fitxers de la CS CCOO i de les
Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon
934.812.700

PROTECCIÓ DE DADES

Data:Signatura:

Per accedir a qualsevol quota inferior a la
general, cal presentar la documentació que
acrediti la teva situació laboral.

FSC - CCOO
IMPORTANT
En cas de reclamació de rebuts per cobrament indegut, s'ha de tenir en compte que caldrà presentar l'original del rebut, objecte de reclamació, i la documentació que n'acrediti el motiu. No s'abonaran  rebuts un cop passats sis mesos des de la data d'emissió del rebut.  S'ha de comunicar al sindicat, com més aviat millor, qualsevol canvi que afecti les teves dades, com són l'adreça, el telèfon, les dades del banc, canvi d'empresa, situació laboral, etc. Per poder accedir gratuïtament al servei d'assessorament jurídic (GTJ-CCOO) i a l'assessorament sindical bàsic és necessari tenir un període d'afiliació a CCOO de com a mínim 6 mesos.  Els rebuts bancaris són trimestrals i el pagament de les quotes és per endavant. La tramesa delsrebuts a la Caixa o el banc es realitza al principi de cada trimestre. En cas de devolució d'un trimestre, en el trimestre següent el rebut serà de sis mesos.  Les quotes abonades al sindicat són despeses deduïbles de l' impost sobre la renda de les persones  físiques (IRPF). Per justificar-les cal conservar els rebuts pagats o els fulls de nòmina.    


DADES AFILIAT 
DADES BANC 
Per afiliar-te a CCOO complimenta aquest formulari i entrega-li al teu delegat o delegada de CCOO o local del sindicat. En poc temps rebràs al teu domicili el carnet d'afiliat a CCOO.   
DADES EMPRESA
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS CONC). També seran incorporades a un fitxer de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CS CCOO) y de la Federació corresponent al sector al que pertany l’empresa en la que treballis 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 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 a www.ccoo.cat, o a la web de la CS CCOO, 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 del teu D.N.I. i indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la CS CONC, situat a Via Laietana, 16, 08003 de Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al domicili de la CS CCOO, situat al carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 de Madrid, per als fitxers de la CS CCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.700 
PROTECCIÓ DE DADES 
Per accedir a qualsevol quota inferior a la general, cal presentar la documentació que acrediti la teva situació laboral. 
FSC CCOO CAT
Fitxa Afiliacio - Electronica
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