CONFEDERACIO GENERAL DEL TREBALL
SINDICAT DE TRANSPORTS I COMUNICACIONS
SECCIÓ SINDICAL D’AUTOBUSOS DE BARCELONA
Pare Laínez, 18-24 - 08025 BARCELONA

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos……………………………………………………...…..
………………………………………………………………………………
DNI………………………………Fecha Nacimiento………………………
Dirección;…………………………………………………………....Nº.......
Piso…………….Puerta……………………….C.P:…………………..........
POBLACION……………………………..Provincia……………………....
Tel……..…………………Email……………………………………………
Nº EMPLEADO……………….Fecha Ingreso en TB………………..…….
Puesto de Trabajo………………………Centro de Trabajo………………..
Firma
Fecha afiliación:
Segons l’art 5. L.O. de Protecció de dades personals (LOPD), t’informen que les dades personals subminisrades
serán incorporades al fitxer del Sindicat CGT territorial i/o sectorial corresponent i a la base e dades que gestiona
el Comitè Confederal de la CGT, amb la finalitat de gestionar l’afiliació al sindicat, enviament de publiacions i
informacions periòdiques sobre les activitats de la CGT, elaboració d’estadistiques i presentació de serveis. Si
exerceix tasques de representació col·lectiva, les dades serán tractades per a la realizació i seguiment de les
activitats sindicals emparades en la legislació vigent. Mitjançant la firma d’aquesta sol·licitud vostè atorga
consentiment exprés i per escrit perquè el Sindicat CGT procedeixi a la cessió de les seves dades a les següents
entitats: 1) al SP del Comitè Confederal CGT situat en la C/ Sagunto, 15 1º 28010 Madrid per a les mateixes
finalitats apuntades anteriorment 2) als serveis jurídics del sindicat per a la verificació de la vigencia de
l’afiliació i consegüent prestació de serveis 3) al SP del Comité Confederal CGT a Catalunya situat al C/ Burgos
59 bxs-08014 Barcelona. En qualsevol moment pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i
oposició remetent un escrit a l’adreça: CGT Pare Laínez 18-24 080025 Barceona o directament a les nostres seus
i acreditant la seva identitat. Tanmateix, us informen que la signatura de la present fitxa d’afiliació, implica
donar consentiment exprés i escrit perque la Confederació General del Treball, cedeixi les vostres dades a
l’empresari, amb lúnica i exclusiva finalitat de procedir al cobrament de la quota sindical.

SOLICITUD DESCUENTO CUOTA POR NOMINA:
Nº Empleado………………….
Nombre y apellidos……………………………………...........................................................................
Autorizo a TRANSPORTS DE BARCELONA S.A. hasta nueva orden, a que descuenten
mensualmente de mi nomina, el importe de la cotización a la Sección Sindical de la Confederacio
General del Treball de Catalunya (CGT) que habrá de liquidar a la misma.
El importe mensual de la cuota, será aquel que dé a conocer la Sección Sindical, mediante el
correspondiente AVISO y será aplicada en el mes siguiente en que se halla comunicado el nuevo
importe.
Fecha de afiliación:
Firma

