
Adreça Nº , pis CP

Població Telèfon Telèfon Mòbil

Correu electrònic Data de naixement Sexe
H D

Nom de l`empresa Num.Seg.Social de l`empresa

Adreça completa del centre de treball Telèfon de l`empresa

Activitat principal de l`empresa Telèfon Afilia`t el dia

(contestar si o no a les preguntes)

Ets delegat de personal de l`empresa? Ets membre del comitè d`empresa? TIPUS DE QUOTA

De conformitat amb l'estipulat en el Reglament (U.E.) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades) se li informa que les dades facilitades per vostè, seran tractats per UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA 
(USOC), amb NIF G08991952, i domicili en c/ Sant Rafael 38-42, 08001 Barcelona, sobre la base jurídica del seu consentiment i per les finalitats que s'expressen a continuació: Les dades personals 
facilitades per vostè, seran objecte de tractament amb l'objectiu d'incloure-li com a beneficiari/a de les accions a desenvolupar i  per la prestació dels serveis proporcionats als seus afiliats per part de 
la UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA (USOC), al marc de la seva activitat sindical. Les dades seran conservades mentres  romangui vigent la finalitat que va motivar la seva obtenció, i pel termini 
mínim necesari per depurar responsabilitats derivades  del tractament o formular possibles reclamacions. Les seves dades personals no seran cedides a tercers, fora de perill de les comunicacions de 
dades que sigui necessari realitzar a la UNIÓ SINDICAL OBRERA (CONFERDERACIÓ-USO), la cual  actua com a entitat central. Si ho desitja pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, 
oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades, mitjançant escrit dirigit a la següent adreça c/ Sant Rafael 38-42, 08001 Barcelona. De la mateixa manera, l'informem que l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD),és l'organ competent destinat a la tutela d'aquests drets i davant el qual pot formular reclamacions. USOC es compromet a protegir la privacitat dels seus 
afiliats i a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades adoptant les mesures de seguretat exigides pel RGPD, per garantir la confidencialitat i secret dels mateixos. En base a les 
consideracions anteriors es sol licita el seu consentiment exprés per al tractament i si és el cas, per a la comunicació de les seves dades personals en els termes establerts.

Per Banc o Nòmina He llegit i accepto les condicions de 
les meves dades. 

Autorització descompte de quota sindical per banco
Benvolguts /des senyors /res:

Els prego que fins a nou avís paguin a càrrec del meu número de compte el rebut trimestral, a través del seu banc o caixa, present a la unió 

sindical obrera de Catalunya (USOC), corresponent als meus quotes sindicals.

Caixa o Banc Domicili complet de la Sucursal o Agencia.

Num d`Afiliat Nom i Cognom del titular del compte

I B A N B I C

Nom i Cognom de l´AFILIAT/ADA Signatura del titular del compte

Autorització descompte de quota sindical per nomina

En/ Na Afiliat/da  
a la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), treballador/a que presta els seus serveis a l´empresa

amb DNI
Autoritza el descompte en nòmina de la quota sindical, de forma mensual, i que aquest sigui ingressat 
en el compte corrent que oportunament li comuniqui la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)
A ,a de de
Signatura de l´afiliat/da.

(Lliurament aquesta part de l'autorització de la quota sindical per nòmina a l'empresa i fes arribar la sol·licitud d'afiliació al sindicat)

Nom Cognoms DNI

C/ sant Rafael 38-42 . Tel. 93 329 81 11 Fax 93 329 84 16. 0801 Barcelona usoc@usoc.cat

JuanJosé
Sello
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