
 

         Secció Sindical Ajuntament de Barcelona 
 

  Full d’afiliació 

 
 

DADES SOL·LICITANT 

NOM I COGNOMS: 

DNI: DATA NAIXEMENT: 

DOMICILI: C. POSTAL: 

LOCALITAT: 

TELÈFON: MÒBIL: 

CORREU ELECTRÒNIC (mail): 
 

DADES EMPRESA/ LABORALS 

EMPRESA: 

CENTRE TREBALL: 

PROFESSIÓ: CATEGORIA: 

TIPUS CONTRACTE (funcionari/ interí, contracte fix o temporal) : 
 

PAGAMENT DE LA QUOTA SINDICAL 
 

BANC O NÒMINA: 
 

DATA D’ALTA:     01/                   /2.02_ 

 

N. COMPTE: 
    

- 
    

- 
  

- 
          

Entitat                    Oficina                Ctrl.                            Número compte 
 

 

Barcelona,  ....... de ................................... de 202_      Firma: 
 

 
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS 
CONC). També seran incorporades a un fitxer de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CS CCOO) y de la Federació corresponent 
al sector al que pertany l’empresa en la que treballis i que pots comprovar a  www.conc.es. La finalitat del tractament de les teves dades en 
aquests fitxers és el manteniment de la teva relació com a persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més, 
aquestes dades podran servir per a enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre 
estaràs informat a www.conc.es, o a la web de la CS CCOO, dels acords i de les dades d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada de la fotocopia del teu D.N.I. i indicant 
“PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la CS CONC, situat a Via Laietana, 16, 08003 de Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al domicili 
de la CS CCOO, situat al carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 de Madrid, per als fitxers de la CS CCOO i de les Federacions. Si tens algun 
dubte pots enviar un correu electrònic a  lopd@conc.es o trucar al telèfon 934.812.902 
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