LOGO SOMBRA

Dades a emplenar pel Sindicat
Data d’aﬁliació ......... /......... /.........

Nº de carnet confederal ............................

Hash ................................ . . . . .

Domiciliació bancària (Quota sindical de 10€mensuals, es cobrarà trimestralment)

IBAN E S
Banc .................................................. . . . . . . . .
Titular del compte (si no està a nom del treballador/a) ........................................................................... . . . . . . . .

Llegiu atentament i signeu la conformitat:
De conformitat amb el que es disposa en el reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades, la persona signatària consent, al
Sindicat d’Oﬁcis Varis de la CNT d’Olot, incorporar les dades personals
facilitades al ﬁtxer corresponent, amb la ﬁnalitat de gestionar l’aﬁliació
al sindicat, participació, enviament de publicacions i informacions periòdiques sobre activitats de la CNT, tant per mitjà de correu ordinari,
electrònic, missatges de text o un altre mitjà de comunicació electrònica
equivalent, elaboració d’estadístiques i prestació de serveis, podent cedir
les dades tant als responsables de tractament de dades de la resta de sindicats de la CNT, Federacions de la CNT, comitès de la CNT, secretaries
de la CNT i als serveis jurídics de la CNT, així com a associacions internacionals de sindicats en els quals es trobi la CNT i a l’entitat bancària
corresponent, en cas de domiciliar el pagament de la quota sindical.

Les dades aportades són veritables, exactes, completes i seran actualitzades per part de la persona aﬁliada, sent responsable de comunicar qualsevol modiﬁcació en elles.
En qualsevol moment, pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació,
rectiﬁcació o oposició al tractament de la informació, dirigint-se per
escrit a l’adreça Plaça Cinema Colon, 4, 17800 Olot, a l’adreça de correu electrònic olot@cnt.es o personant-se directament a la seu de CNT
OLOT, situada en la Plaça Cinema Colon, 4, 17800 Olot.

Signatura del treballador/a:

LOGO SOMBRA

CNT · Sindicat d’Oficis Varis · OLOT

Plaça Cinema Colon, 4. 17800 Olot · email: olot@cnt.es · http://www.cntolot.org · Telf. 972 27 16 82

