Federació Serveis a la Ciutadania
Vía Laietana, 16, 7a planta, Barcelona
93 4812765 / fsc@ccoo.cat
Dilluns a Dijous 9h a 14h - 16h a 19h. Divendres 9h a 14h

Fitxa sol·licitud afiliació / Ficha solicitud afiliación
Primer mes que s'ha de
cobrar:
Primer mes a cobrar :

Dades del treballador/a / Datos del trabajador/a
DNI / NIE
/Pasaporte:
2n Cognom
2n Apellido:
data de naixement
fecha de nacimiento:
adreça
dirección:
població
localidad :
Núm. Seguretat Social personal
Núm. Seguridad Social personal :
Estudis acabats
Estudios acabados:

1r Cognom
1r Apellido:

Nom
Nombre
país de naixement
país de nacimiento:
[ ] home /hombre
[ ] dona /mujer

Telèfon fix
Teléfono fijo:

mòbil personal
móvil personal:
CP:

Dades centre de treball / Datos centro de trabajo

Nre. de treballadors
Nro. de trabajadores :

(Dades de la Nòmina / Datos de la Nómina)

empresa
empresa:

Nom Centre Treball
Nombre Centro Trabajo:

Núm. Seguretat Social
Núm. Seguridad Social:

CIF:

Activitat
Actividad:

Adreça
Dirección

Telèfon
Teléfono :
població
localidad :

Quota / Cuota

Comunitat autonoma
Comunidad Autónoma

Província
Provincia :
Email personal
Email personal:
Idiomes
Idiomas:

CP:

Email empresa
Email empresa:

(Segons els ingresos correspon la quota. Portar nòmina o documentació que acrediti situació / Según los ingresos corresponde la cuota. Traer nómina o documentación que acredite situación

Tipus de contracte : Indefinit o Temporal
Tipo de contrato: Indefinido o Temporal

Categoria: no qualificat/ada - qualificat/ada - tècnic/a - comandament intermedi - directiu/iva
Categoría: no cualificado/a - cualificado - técnico/a - mando intermedio - directivo/a

Situació laboral: Temps complert - Temps parcial - Atur - Jubilació/pensioniste - 1º Treball
Situación laboral: Tiempo completo - Tiempo Parcial - Paro - Jubilación/pensionista - 1º Trabajo:

Signatura sol·licitud afiliació / Firma solicitud afiliación:

Ordre domiciliació
bancària
Orden domiliciación
bancaria

Nom del banc o caixa / Nombre del banco o caja:

CCC account

IBAN
Mitjançant la signatura d'aquest
formulari d'ordre de domiciliació
autoritzes
a
CCOo,
Unitat
Administrativa
de
Recaptació
(UARC), a enviar ordres a la nostra
entitat financera per carregar al teu
compte i a la teva entitat financera
els imports corresponents al teu
compte d'acord amb les ordres de la
UARC de CCOO. Com a part dels
teus drets, pots ser reemborsat per
la teva entitat financera d'acord amb
les condicions dels contracte que hi
tinguis
subscrit.
Aquest
reemborsament s'haurà de reclamar
en un termini de vuit setmanes a
partir de la data de càrrec al teu
compte.

Mediante la firma de este formulario
de
ordren
de
domicialización
autorizas
a
CCOO,
Unidad
Administrativa
de
Recaptación
(UARC), a enviar ordenes a nuestra
entidad financiera a cargar a tu
cuenta y a tu entidad financiera los
importes correspondientes a tu
cuenta de acuerdo con las ordenes
de la UARC de CCOO. Como parte de
tus
derechos,
puedes
ser
reembolsado
por
tu
entidad
financiera de acuerdo con las
condiciones del contrato que tengas
subscrito. Este reembolso se deberá
reclamar en el terminio de ocho
semanas a partir de la fecha de cargo
en tu cuenta.

Entitat / Entidad:

Oficina / Oficina:

DC

nºcompte / nºcuenta

ES

ES
SWIFT BIC:

Signatura ordre de domicialització / Firma orden de domicialización:

Protecció de dades
De conformitat amb la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal, t'informem que les teves dades seran incorporades a un fitxer del qual és titular
CCOO, integrat per fitxers de la Confederació Sindical de Comissió Obrera Nacional de Catalunya, així com el de la Confederació Sindical de Comissions
Obreres i de la Federació corresponent al sector al qual pertany l'empresa en que treballes.
La finalitat del tractament de les teves dades en aquest fitxer és el manteniment de la teva realció com a persona afiliada, amb les finalitats concretes
establertes als Estatuts. A més, aquestes dades podran servir per enviar-te informació sobre activitats i acords de col·laboració als quals s'arribin amb altres
entitats.

Protección de datos
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te informamos que tus datos personales serán incorporados a un fichero
de titularidad de CC.OO integrados por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión regional correspondiente según el lugar que radiquetu centro
de trabajo, a la federación dels sector a la que pertenezca la empresaen la que trabajes, así como - en todo caso - a la C.S. CC.OO.
La finalidad del tratamiento de tus datos, por parte de todas ellas, la constituye el mantenimiento de tu relación como afiliado/afiliada. Pudes ejercitar tus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de fotocopia de su D.N.I. dirigida a
C.S CC.OO - Responsable de Protección de Datos, C/ Fernández de la Hoz, 12 - 28010 Madrid. Deberás indicar siempre la referencia "PROTECCIÓN DE
DATOS". Si tienes alguna duda al respecto puedes emitir un correo electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 917028077

Sempre estaràs informat a www.ccoo.cat, o al web de CS de CCOO, dels acords i de les dades d'aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d'accés, de
rectificació, de cancel·lació i, en el seu cas, d'oposició, enviant una sol·licitud per escrit, companyada d'una fotocòpia del teu D.N.I 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

