
 

 

  

  

 

ORGANITZACIÓ CONFEDERADA A LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CRÈDITO 

 

 

FULL D’AFILIACIÓ: 
 

DADES PERSONALS 
 
*Nom i Cognoms :                                                                                  

 
*DNI : 

 
Tel. Mòbil: 

 
Tel. particular :                          

 
Adreça particular: 

 
E-Mail: 

 
Codi Postal : 

 
Població : 

 
Província : 

 
Comarca : 

 
*Data naixement : 

 

DADES LABORALS 
 
*Empresa                              ________    -   ____________________________________________________ 
                                                   Clau                                                         Nom 

 
Oficina/Departament :           ________   -   ____________________________________________________ 
                                                   Clau                                                         Nom 

 
*Data d’entrada a l’empresa :     

 
*Núm. Empleat:                                                                

 
Sol·licito l’afiliació al SINDICAT D’ESTALVI DE CATALUNYA - SEC. També autoritzo que els rebuts corresponents a les quotes del SEC, siguin carregats al 
compte següent : 
 

IBAN: 

 
 

                       

        
 

_______________________  a _____ de ________________ de ______ 
                                                                            

Signatura 
 
 

 

Adreceu-lo a : 30048-SEC 
 
 
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades 
al sistema de tractament titularitat de SEC - SINDICAT D’ESTALVI DE CATALUNYA amb CIF G59317131 i domicili social situat en C / CALABRIA 168 ENTL . 
08015, BARCELONA, amb la finalitat de poder remetre-li la corresponent factura. En compliment amb la normativa vigent, SEC - SINDICAT D’ESTALVI DE 
CATALUNYA informa que les dades seran conservades durant EL TERMINI LEGALMENT ESTABLERT. Amb la present clàusula queda informat que les seves 
dades seran comunicats en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb 
la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui 
complir amb la prestació dels serveis. Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de SEC - SINDICAT D’ESTALVI DE 
CATALUNYA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192. SEC - SINDICAT D’ESTALVI DE CATALUNYA 
informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SEC - 
SINDICAT D’ESTALVI DE CATALUNYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan 
siguin inexactes. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que 
estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal C / CALABRIA 168 ENTL. 08015, BARCELONA o bé 
a través de correu electrònic SEC@SEC.CAT. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i 
que tenim el consentiment per utilitzarles a fi de poder fidelitzar la relació entre les dues parts. Així mateix, entenem que tenim el seu consentiment per 
poder cedir les dades a SEC-SINDICATO DE EMPLEADOS DE CRÉDITO i a CIC - CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL DE CRÉDITO per poder actuar sindicalment a 
tot l'estat. Mitjançant la meva signatura deixo constància de l'acceptació de tot allò exposat anteriorment en aquest document i que sóc coneixedor/a 
dels meus drets i obligacions segons la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  


