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Afiliació 
 

Dades personals:  

Nom i Cognoms................................................................................................................................................................ 

  Adreça................................................................................................. Data de naixement..............................................  

Població...................................................................................................CP...........................Tel.................................... 

Comarca.............................................................................................Província............................................................... 

NIF............................................................................... E-mail:.........................................................................................  

Professió.............................................................................................Categoria..............................................................  

 
 
Dades professionals:  

Empresa.................................................................. Sector.......................................... Seg.Social..................................  

NIF............................................ Adreça centre treball......................................................................................................  

Població centre treball............................................................... Comarca........................................................................  

Provincia......................................... CP.................. Tel........................ Núm. Fax........................................................... 

Data ingrés empresa:........................................................ E-mail treball.....:...................................................................  

 

 
Domiciliació Bancària:  

Banc o Caixa....................................................................................................................................................................  

Adreça..............................................................................................................................................................................  

Població............................................................................................................................................ CP..........................  

Núm. Compte o IBAN 

 
 
 
 
 
 
D’ acord amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, la Federació de Sindicats de Banca, Borsa, 

Estalvi, Entitats de Crèdit, Assegurances i Oficines i Despatxos de Catalunya de la CGT, us informem que la subscripció del present full d’afiliació 

suposa l’autorització al tractament automatitzat de les dades contingudes a la fitxa, informant-li que les seves dades seran integrades en un fitxer, 

el titular del mateix és la Federació de Sindicats de Banca, Borsa, Estalvi, Entitats de Crèdit, Assegurances i Oficines i Despatxos de Catalunya 

de la CGT, degudament registrat a l’Agència de Protecció de Dades. Les dades recollides a aquesta fitxa d’afiliació seran utilitzades amb les 

següents finalitats: Tramitar l’afiliació, permetre l’exercici dels drets i obligacions previstes en els estatuts, emissió de carnets d’afiliació, emissió 

de rebuts de la quota sindical i gestió del cobrament de la mateixa, lliurament de publicacions i informació que afecti a l’activitat de CGT, 

elaboració d’estadístiques i prestació de serveis. Si es desenvolupen tasques de representació col·lectiva, les dades seran tractades per la 

realització i seguiment de les activitats sindicals emparades en la legislació vigent. En qualsevol moment es poden exercitar el dret d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la Federació de Sindicats de Banca, Borsa, Estalvi, Entitats de Crèdit, Assegurances i Oficines i 

Despatxos de Catalunya de la CGT, situat a Barcelona, Pare Laínez, 18, CP 08025, o al correu electrònic fedbanca@cgt.es Tanmateix, us 

informem que la signatura de la present fitxa d’afiliació, implica donar consentiment exprés i escrit perquè la Federació de Sindicats de Banca, 

Borsa, Estalvi, Entitats de Crèdit, Assegurances i Oficines i Despatxos de Catalunya de la C.G.T, cedeixi les vostres dades a qualsevol òrgan de 

CGT ,amb les mateixes finalitats que la Federació, així com a la entitat bancària (en cas de domiciliació) o l’empresari (en cas de descompte per 

nòmina), amb l’única i exclusiva finalitat de procedir al cobrament de la quota sindical.  

 
 
 
Data afiliació............................................................................                            Signatura 


