sol·licitud de baixa

(nom carrer, número, pis)

Motiu de la baixa
Baixa voluntària
Altre sindicat
Canvi de sector
Altres

Problemes econòmics
Trasllat de residència
Descontent/a

En cas que vulgui seguir sent informat sobre les accions desenvolupades per USOC,
pot sol·licitar-ho marcant la casella corresponent a continuació *:
SÍ [__] / NO [__] Desitjo continuar rebent comunicacions informatives via electrònica per part d'USOC.

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb l'estipulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la normativa nacional vigent
(LOPDGDD), se li informa que les dades facilitades per vostè en aquest
formulari, seran tractades per UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA (USOC), amb NIF G08991952, i domicili en C / Sant Rafael
38-42, 08001, Barcelona, als únics efectes de gestionar i tramitar la seva
baixa com a afiliat de l'organització sindical, sobre la base jurídica de
l'execució de la relació jurídica existent fins al moment amb vostè, o, si
s'escau, del consentiment prestat per vostè en el seu moment. Un cop
confirmada i tramitada la seva sol·licitud de baixa, USOC procedirà a la
comunicació d’aquesta, a altres Responsables del Tractament, respecte
als quals pogués haver existit transmissió de dades, per pertànyer a la
mateixa organització sindical (Federacions, Unions Territorials o Confederació). Segons l'obligació prevista en l'art. 32 de la LOPDGDD, procedirem al bloqueig de les seves dades personals, conservant durant els
terminis de prescripció que siguin aplicables per a la depuració de
responsabilitats derivades del tractament. Durant aquest període, les
seves dades no seran tractades per a cap finalitat, aplicant mesures tècniques i organitzatives que impedeixin el seu tractament -inclosa la seva
visualització-, posant-los únicament a disposició de jutges, AAPP o autoritats de control, si així ho sol·licitessin. Transcorregut aquest període, es
procedirà a la seva efectiva destrucció.

* Les seves dades de contacte (e-mail) únicament seran tractades per remetre-li
comunicacions informatives sobre les activitats d'USOC, sobre la base legítima del
consentiment exprés prestat per vostè, sent conservats mentre vostè no sol·liciti
la baixa de la recepció.
SIGNATURA I DNI

SIGNATURA I DNI
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