
Afiliació

Dades personals:
Nom  i Cognoms____________________________________________________________________________
Adreça________________________________________________________Data de naixement_____________
Població________________________________________________CP_________Tel.____________________
Comarca_________________________________________________Provincia__________________________
DNI_________________Estudis_______________________________________________________________
Professió___________________________________Mail___________________________________________

Situació laboral:       Actiu                 Aturat                   Jubilat          

Dades professionals
Empresa                  CELLS Sector          INVESTIGACIÓ
Raó Social       VIA LAIETANA 28 Població           BARCELONA
Comarca        BARCELONÈS Província      BARCELONA                 CP  08003
Tel._______________Núm. Fax_______________NIF         Q0801209H         Mail ______ _______________
Adreça centre treball          Carretera BP1413 Km 3,3           
Població centre de treball    CERDANYOLA DEL VALLÈS (BCN)    Tel____________________
 
Conveni Col∙lectiu:  Propi             Provincial              Autonòmic                    Estatal

Dades sindicals

Sindicat     TRANSPORTS Y TELECOMUNICACIONS BARCELONA     Codi  066
 

Pagament:   Domiciliació bancària                Per nòmina              Al Sindicat

Data afiliació___________________________ Signatura

Domiciliació Bancària
Banc o Caixa___________________________________________________________Núm. Entitat__________
Adreça.______________________________________________________________Agencia núm___________
Població______________________________________________________________CP__________________
Núm. Control______________Compte o Lllibreta_________________________________________________ 
...................................................................................................................................................................................
Senyors:

Us prego que fins nou avís,  pagueu amb càrrec al  meu compte,  els  rebuts que us presenti  al  meu nom la 
Confederació General del Treball de Catalunya (CGT).

Atentament                                                  Núm. Compte/Llibreta____________________________________
Signatura                                                     Titular__________________________________________________

Confederació General del Treball (CGT)
Via Laietana, 18  planta 9  08003 Barcelona

Tel. 93 310 33 62  Fax 93 310 70 80
Email transports.cgtbcn@gmail.com



D'acord amb el  previst  en la  Llei  Orgànica 15/1999,  de protecció  de dades de caràcter  personal,  la Confederació 
General del Treball de Catalunya li informa que la subscripció de la present fitxa d'afiliació suposa l'autorització al 
tractament automatitzat de les dades contingudes a la fitxa, informant-lo que les seves dades seran integrades al 
fitxer  Gestión  de  Afiliados,  el  titular  del  qual  és  la  Confederació  General  del  Treball  de Catalunya  i  degudament 
registrat en l'Agència de Protecció de Dades amb el codi d'inscripció 2083080937. Les dades demanades a la present 
fitxa d'afiliació seran utilitzades per a les següents finalitats: Tramitar la seva afiliació, permetre l'exercici dels drets i 
obligacions previstos als estatuts, emissió de carnets d'afiliació, emissió de rebuts de la quota sindical i gestió del 
cobrament de la mateixa, tramesa de publicacions i informació que afecti l'activitat de CGT, elaboració d'estadístiques 
i prestació de serveis. 

…/..
Si exerceix tasques de representació col·lectiva, les dades seran tractades per a la realització i seguiment 
de les activitats 
sindicals emparades en la legislació vigent. Vostè està obligat/a a comunicar l'abans possible al titular del 
fitxer qualsevol 
modificació o canvi de les seves dades personals, garantint i responent, en qualsevol cas, de l'exactitud, 
vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i comprometent-se a mantenir-les degudament 
actualitzades. En qualsevol moment vostè pot exercitar seus els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint-se a la Confederació General del Treball de Catalunya, situada a Barcelona, Via Laietana 
18 9ª planta (08003) o al correu electrònic s-org@cgtcatalunya.cat. Així mateix, li informem que la firma de 
la present fitxa d'afiliació, implica donar el consentiment exprés i escrit perquè la Confederació General del 
Treball de Catalunya cedeixi les seves dades a les següents entitats:
a) Al Secretariat Permanent del Comitè Confederal, amb l'única i exclusiva finalitat de la tramesa al seu 
domicili de les publicacions mensuals  "Rojo y Negro/Catalunya”  i emissió de carnets d'afiliats. Les dades 
cedides  seran  inscrites  als  fitxers  denominats  "Rojo  y  Negro"  i  "Emisión  confederal  de  Carnes" 
respectivament.  Així  mateix  li  informem que  vostè  podrà  cancel·lar  en  qualsevol  moment  el  present 
consentiment  dirigint-se  a  la  Confederació  General  del  Treball  de Catalunya,  situada a  Barcelona,  Via 
Laietana 18 9ª planta (08003) o al correu electrònic s-org@cgtcatalunya.cat.
b) A l'entitat bancària que vostè designi (en el cas de domiciliació bancària), o a l'empresari (en el cas de 
descompte per nòmina) amb l'única i exclusiva finalitat de procedir al cobrament de la quota sindical.
c) Al Sindicat de Transports y Telecomunicacions de Barcelona, per integrar les dades al fitxer de gestió 
d’afiliats del Sindicat per a comunicacions  pròpies de l’activitat sindical.
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