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Secció Sindical de CGT a FGC
C/ Via Augusta 338 08017 Barcelona. Telf. 647333602
Email: cgtfgc@gmail.com web: www.cgtfgc.com
Dades Personals
Nom i Cognoms__________________________________________________________________________
Data de naixement_________________ NIF _______________ Telèfon_____________________________
Adreça _________________________________________________________________________________
Població - Província ______________________________________________________________________
Codi Postal ________________
Email___________________________________________________
Dades professionals
Professió____________________________ Col·lectiu__________________________________________
Situació laboral Actiu______ Aturat_____ Jubilat______
Dades Empresa
Empresa Ferrocarrils Generalitat Catalunya (FGC) Sector Transports Ferroviaris_____________________
Raó social C/ Cardenal Sentmenat, 4 CP 08017 Població Barcelona___________________________
Província_Barcelona__________ Comarca____Barcelona________________________________________
Teléfon/Fax___933663000______________Email__________________________ NIF Q-0801576J
Conveni col·lectiu ___SI___ Propi______ Provincial ______ Autonomia _____ Estat__________________
Dades Sindicals
Sindicat____________________________________Codi__________ Data d’afiliació _________________
Pagament : Domiciliació bancària ____SI______ Per nòmina ____________ Al sindicat _______________
Dades Bancàries
Banc o Caixa_________________________ Nº. Entitat ________________ Nº.Oficina________________
Adreça ______________________________ Població______________________________ CP __________
Comarca_____________________________ Província __________________________________________
Codi BIC (codi internacional del banc 8 u 11 caràcters)______________________________________________
Número de Compte- IBAN (24 posicions comença’n sempre per dos lletres, ES para España)

E S

Signatura
Segons l’art. 5 L.O. de protección de dades personals (LOPD), l’informem que las dades personals subministrades per vostè seran incorpordes a fitxer
del Sindicat CGT, amb la finalitat de gestionar l’afiliació al sindicat, enviament de publicacions i informacions periòdicas sobre les activitats de la CGT,
elaboració de estadistiques i prestacó de serveis. Si exerceis tasques de representació col.lectiva, las sevas dades seran tractades per a la realització i
següiment de les activitats sindicals amparades en la legislació vigent. Mitjantçant la signatura d’aquesta sol.licitut vostè otorga consentiment exprés i
per escrit perqué el Sindicat CGT procedeixi a la cesió de las sevas dades a las següents entitats: 1) Al SP del Comitè Confederal per a las mateixas
finalitats apuntades anteriorment. 2) Als serveis juridics del sindicat per a verificació de l’afiliació i consegüent prestac ió de serveis. 3) A la entitat
bancària col.laboradora per procedir al cobrament de la quotasindical. En cualsevol momento pot ejercitar els seus drets d’accés, rectificació,
cancelació,i oposición, remetent un escrit a l’adreça: CGT Via Laietana, 18 9ª planta 08003 Barcelona o directament a la nostra seu i acreditant la seva
identitat

