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FITXA D'INSCRIPCIÓ - CURSOS DE FORMACIÓ - USOC
DESCRIPCIÓ:

Curs/ Jornada
TÍTOL:

ELS DRETS D'INFORMACIÓ I LA
PROTECCIÓ DE DADES( RGPD)

Donar pautes als delegats/des sobre els drets
d'informació i la seva relació amb el RGPD.

11 de JUNY DE 2018

DATA:

de 10:00 a 14:00 hores

HORARI:

LLOC:

C/ Sant Pacià, 9 BARCELONA

Dades personals:
COGNOMS: __________________________________________________________________________________________________________
HOME

NOM: ____________________________________________________________________________________
D.N.I.: ________________________________

DATA DE NAIXEMENT:

DONA

______ / _________ / ___________

DOMICILI:____________________________________________________________________________________________________________
POBLACIÓ: _________________________________________ PROVÍNCIA: ____________________________ C.P.: _________________
TELÈFON: ____________________________

TELÈFON: ____________________________

E-MAIL: ___________________________________________________________________________

Situació sociolaboral:
ACTIU

DESEMPLEAT

ALTRE

Dades professionals:
NO

AFILIAT/DA:

SI

NO

REPRESENTAT SINDICAL:

SI

NOM DE L'EMPRESA: _______________________________________________________________________________________________
RAÓ SOCIAL:

_________________________________________________________________ CIF: ______________________________

Nº TREBALLADORS:

Fins a 10 treballadors

D'11 a 50 treballadors

De 51 a 250 treballadors

Més de 250 treballadors

SERVEIS
ACTIVITAT EMPRESARIAL: ___________________________________________________ FEDERACIÓ:______________________________

Nº DELEGATS USOC : __________________

Nº AFILIATS USOC: ______________________

UNIÓ: UNC
__________________________

DOMICILI: _______________________________________________________________________________________________________

POBLACIÓ: ___________________________________________PROVÍNCIA: _______________________________ CP: ________________
TELÈFON: ________________________________ TELÈFON: __________________________________ FAX: _________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________________________
Signatura:
____________________ , A _____ de _____________________________ de 20______
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a la persona interessada que les dades de caràcter personal que ens ha subministrat seran objecte de tractament en
els fitxers responsabilitat d'USOC per el seu tracte informàtic. Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la
impossibilitat de prestar-li el servei. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els corresponents drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant USOC com a responsables del fitxer. Els drets
esmentats els pot exercitar, mitjançant escrit, a través dels següents mitjans: usoc@usoc.cat o USOC C / Sant Rafael, 38-42 08001 Barcelona. Autoritzo a USOC, en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades per tramitar
informació general o específica que pugui ser del meu interès.
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a la persona interesada que los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán objeto de tratamiento
en los ficheros responsabilidad de USOC para su trato informático. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la
imposibilidad de prestarle el servicio. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante USOC como responsables
del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar, mediante escrito, a través de los siguientes medios: usoc@usoc.cat o USOC C/ Sant Rafael, 38-42 08001 Barcelona. Autorizo a USOC, en el ámbito de sus competencias, a hacer uso de los datos
personales facilitados para tramitar información general o especifica que pueda ser de mi interés.

