Limpar formulario

Confederación Xeral do Traballo
Sindicato de Oficios Varios
A Coruña

Data de alta

R/ Simón Bolívar, 89, baixo
15011 A Coruña
Tel. e fax: 981 128 477
Enderezo electrónico: coruna@cgtgalicia.org
Ref. de recibo:
Núm. de afiliado:

Mallón:
Correo e.:

Este cadro é para que o cubra o Sindicato

Solicitude de afiliación (Antes de cubrila debes ler o reverso desta folla)
Datos persoais
NOME

APELIDOS

NIF/NIE

DOMICILIO
LOCALIDADE

C.P.

CONCELLO

TELÉFONOS

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

Datos laborais
EMPRESA E ACTIVIDADE
CENTRO DE TRABALLO
ENDEREZO DO CENTRO

TELÉFONO

PROFESIÓN OU OFICIO E CATEGORÍA PROFESIONAL

Datos bancarios (Só para a domiciliación da cota)
ENTIDADE BANCARIA
ENDEREZO DA SUCURSAL E LOCALIDADE

IBAN

Data e sinatura:

Cortar pola liña de puntos e entregar a parte inferior á entidade bancaria

Autorizo á CGT da Coruña o cobro dos recibos trimestrais que presente con cargo á miña conta corrente ou de
aforros segundo os datos que se indican a continuación:
Titular da conta:
DNI:
Entidade:
Enderezo:
IBAN

En

Sinatura:

, o día

de

de 20

De acordo co previsto na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, o
Sindicato de Oficios Varios da CGT da Coruña infórmate de que a subscrición da presente folla de
afiliación supón a autorización para o tratamento informatizado dos datos contidos nela e que os
teus datos serán integrados nun ficheiro, cuxo titular é o sindicato mencionado, debidamente
rexistrado na Axencia de Protección de Datos. Os datos da presente solicitude de afiliación serán
utilizados para as seguintes finalidades: tramitar a túa afiliación, permitir o exercicio dos dereitos e
obrigas previstas nos estatutos, emitir o carné de afiliación, expedir os recibos da cota sindical e
xestionar o seu cobro, enviar publicacións e información que afecte á actividade da CGT, elaborar
estatísticas e prestar servizos sindicais. Se desempeñas labores de representación colectiva, os
datos serán tratados para a realización e seguimento das actividades sindicais amparadas na
lexislación vixente.
Estás obrigado a comunicar o antes posible calquera modificación ou cambio dos teus datos,
garantindo e respondendo, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos
persoais facilitados e co compromiso de mantelos debidamente actualizados.
En calquera momento podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición, dirixíndote ao Sindicato de Oficios Varios da CGT da Coruña, situado na Coruña, na rúa
Simón Bolívar, número 89, baixo, C.P. 15011, ou ao correo electrónico coruna@cgtgalicia.org.
Así mesmo, informámoste que a sinatura desta solicitude implica prestar o consentimento expreso
e escrito para que este sindicato poida ceder os teus datos ás federacións e confederacións
sindicais ás que este sindicato estea adherido, así como ás súas organizacións territoriais e
sectoriais ás que pertenzas polo teu traballo, para a mellor consecución dos obxectivos indicados
no parágrafo primeiro e para as finalidades que temos acordadas e que figuran nos nosos
estatutos.

