DADES PERSONALS

FITXA D’AFILIACIÓ



SIMPATIZANT



COGNOMS

NOM

DATA NAIXEMENT

NACIONALITAT

TIPUS DE VIA

VIA

NUMERO

CP

LOCALITAT

TELÈFON

MÒBIL

CORREU ELECTRÒNIC

TITULACIÓ

PROFESSIÓ
NSS

ESPECIALITAT

NOM EMPRESA

CENTRE DE TREBALL

ADREÇA CENTRE DE TREBALL

CP

LOCALITAT

CORREU ELECTRÓNIC

TELÈFON

CONVENI COL∙LECTIU

SITUACIÓ LABORAL
DADES PROFESSIONALS



MODIFICACIÓ

DNI

CIF

CENTRE TREBALL

ALTA

TIPUS DE CONTRACTE

PÚBLICA
PRIVADA
UNIVERSITAT
ATURAT / ATURADA
BORSES DE TREBALL QUE T’INTERESSEN

QUOTA

ELS REBUTS DE QUOTA SINDICAL S’EMETEN NORMALMENT EL PRIMER DIA DEL TRIMESTRE/SEMESTRE/ANUALITAT
TIPUS DE QUOTA

El tipus de quota es calcula segons la teua situació laboral i
els ingressos bruts anuals (veure document al revers)
TRIMESTRAL ............ 

PERIODICITAT

Ingressos bruts anuals

SEMESTRAL............ 

Tipus de quota

ANUAL............ 

SIGNATURA

SIGNATURA DE LA PERSONA QUE SOL∙LICITA L’ALTA A LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT CCOOPV
Responsables del tractament: Confederació sindical de Comissions Obreres. Confederació o unió territorial de
CCOO corresponent segons el lloc en què radique el teu centre de treball. Federació de CCOO del sector al
qual pertanya l'empresa en què treballes.
Dades de contacte DPD: C/Fernandez de la Hoz 12,3ªPlanta, 28010 Madrid.
Contacto email: dpd@ccoo.es
Finalitat del tractament: Manteniment de la relació com a persona afiliada segons les finalitats establides en
els articles 7 i 28 de la Constitució Espanyola, la llei Orgànica 11/1985 d'afiliació sindical i els Estatuts i
Reglaments de CCOO. Exercici dels drets i compliment dels deures reconeguts estatutàriament. Gestió
administrativa i cobrament de quotes. Finalitats estadístiques i històriques.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional,
en la direcció indicada més amunt.
Informació addicional Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la
nostra web https://www.ccoo.es/Política de privacidad

________________,______de/d’___________ de 2______

Signat:__________________________________________

DADES BANCÀRIES

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPE

TITULAR DEL REBUT

TITULAR DEL COMPTE

BANC/CAIXA

OFICINA

ADREÇA

LOCALITAT

CC (IBAN)
Amb càrrec al meu compte, pregue que atenguen aquesta ordre de domiciliació

SIGNATURA

QUOTES MENSUALS VIGENTS
Totes la quotes es poden abonar de forma trimestral, semestral o anual (les quantitats són brutes)
(V) Quota general ordinària 14,40 €: D'aplicació a persones amb retribucions brutes superiors a 24.001 €/any).
(G) Quota general reduïda 13,00 €: D'aplicació per a persones amb retribucions i prestacions brutes entre 14.001 i 24.000
€/any
(E) Quota especial 7,15 €: D'aplicació per a persones amb retribucions, ingressos o prestacions brutes entre 7.001 i 14.000
€/any
(S) Quota superreduïda de 3 €: D'aplicació per a persones que no perceben ingressos, retribucions o prestacions en
quanties brutes iguals o inferiors 7.000 €/any.
(R) Quota general pensionistes de 10,20 €: D'aplicació a persones pensionistes amb ingressos superiors a 14.001 €/any

POTS ENVIAR LA FITXA PER CORREU ELECTRÒNIC
Una vegada completada la fitxa la imprimeixes i la signes en els dos llocs habilitats per a això (un és l'acceptació de l'afiliació,
l'altre és la signatura per al banc).
A continuació l'escaneges (hi ha aplicacions per al mòbil que escanegen amb gran qualitat) o bé li fas una foto de bona qualitat i
ben enquadrada i l'envies a jmgarcia@pv.ccoo.es

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsables del
tractament

Confederació sindical de comissions obreres.
Confederació o unió territorial de ccoo corresponent segons el lloc on es trobe el teu
centre de treball.
Federació de ccoo del sector al qual pertanya l'empresa en què treballes.
En www.ccoo.es pot consultar l'organització interna de CCOO.
Dades de contacte DPD: C/Fernández de la Hoz 12, 3ª Planta, 28010 Madrid.
Contacte email: dpd@ccoo.es

Finalitat del tractament

Manteniment de la relació com a persona afiliada segons les finalitats establides en els
articles 7 i 28 de la Constitució Espanyola, la llei Orgànica 11/1985 d'afiliació sindical i els
Estatuts i Reglaments de CCOO. Exercici dels drets i compliment dels deures reconeguts
estatutàriament. Gestió administrativa i cobrament de quotes. Finalitats estadístiques i
històriques.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació
addicional, en la direcció indicada més amunt.

Informació addicional

Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra
web https://www.ccoo.es/Politica_de_privacidad

