
CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL
SINDICAT D’OFICIS VARIS DE GRANOLLERS

Carrer Emili Botey Alsina, 14, 08402 Granollers  
Tel: 931818313  Mail: granollers@cnt.es Web: granollers.cnt.es

Nº de Carnet Data d’afiliació

Fitxa d’Afiliació

Dades personals
Nom: Cognoms:
Adreça: Població: Codi postal:

NIE/DNI: Telèfons: Data de naixement:

Mail: Sexe:    Dona Home Altres

Dades professionals
Situació laboral: Assalariat Autònom Desocupat Pensionista Altres

Contracte: Indefinit Temporal Pràctiques Formació i aprenentatge

Lloc de treball: Categoria:

Dades de l’Empresa
Empresa: Sector:

Adreça: Població: Codi postal:

Telèfons: Tipus; Pivada Pública Associació Autònom

Dades bancàries
 Pagament:         Nòmina          Banc

Titular: Entitat Bancària:

IBAN:

* Dono el meu consentiment explícit al fet que el SINDICAT D'OFICIS VARIS DE GRANOLLERS CNT sigui el Responsable del tractament de les dades
personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 
d'abril (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: Finalitats del 
tractament: Tramitar la seva afiliació, permetre l'exercici dels drets i obligacions prevists en els estatuts, emissió de carnets d'afiliació, gestió i 
cobrament de quotes, enviament de publicacions i informació, elaboració d'estadístiques i prestació de serveis. Si exerceix labors de representació 
col·lectiva, les dades seran tractades per a la realització i seguiment de les activitats sindicals emparades en la legislació vigent. Legitimació del 
tractament: Per interès legítim del Responsable basat en l'article 9, apartat 2 lletra d) del RGPD pel qual es tractaran les dades en l'àmbit de les seves 
activitats legítimes i amb les degudes garanties. Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per a 
mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la 
seudonimización de les dades o la destrucció total d'aquests. Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació 
legal. Drets que assisteixen a l'Interessat: – Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. – Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de 
les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament. – Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera 
que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. Dades de contacte per a exercir els seus drets: SINDICAT D'OFICIS VARIS DE GRANOLLERS 
CNT, Carrer Emili Botey Alsina, 14, 08402 Granollers  Per a realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu 
consentiment explícit o el del seu representant legal.

 Acceptes l'afiliació a CNT i l'ús que farem de les teves dades?

Signatura del treballador CONDICIONS ECONÒMIQUES DELS SERVEIS JURÍDICS DEL SINDICAT.

Per a afiliad@s (almenys tres mesos cotitzats).Consultes jurídiques.  GRATUÏTES.

Actes de conciliació (CEMAC).
No s'abonaran les costes fins al final del procés.
Amb acord: 10% de la quantitat aconseguida o un mínim de 300 € (+ IVA 21%). S'estudiarà el cas.

Judicis.
Al final del procediment s'abonarà un 10% de la quantitat aconseguida o un mínim de 300 € (+IVA 21%).
No obstant això, s'estudiarà cada cas.

Altres procediments. 
Segons el cas.Data:

mailto:granollers@cnt.e
mailto:afiliad@s
http://granollers.cnt.es/

