TMB

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S.A.
Secció Sindical: c/ Roselló, 43 Estació Entença L-5 Barcelona - 08029 Tlfs: 93 298 75 86 Fax: 93 298 75 87
Sindicat de Transports: Via Laietana, 18 9ª Planta Barcelona - 08003 Tlfs: 93 310 33 62 Fax: 93 310 71 10

(*) Camps obligatoris per omplir

* NÚMERO:

El / La Sotasignant:

* NOM I COGNOMS:

Empleat núm: *
NOM I COGNOMS:

* DATA NAIX:

* D.N.I.:
* ADREÇA:

* C.P.:
TLF. FIXE:

* POBLACIO:

TLF. MÒB:

e-MAIL:

Autoritza a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., fins a nova
ordre, a que descompti mensualment del seu haver l’import de la seva
cotització a la Secció Sindical de la Confederació General del Treball de
Catalunya (C.G.T.), que haurà de liquidar a la mateixa.
L’import mensual de la quota a descomptar serà aquell que doni a
conèixer la Secció Sindical, mitjançant el corresponent AVÍS i serà
aplicat en l’haver del mes següent en que s’hagi comunicat el nou
import.

(Indiqueu la vostra adreça de correu electrònic intern de TMB o extern, si no en teniu)

DADES LABORALS

* AREA:

* SECCIÓ:
(Indiqueu l’Area: Operació, Infraestructures,
Material Mòbil, Administratius, etc...)

* CATEGÒRIA:

(Indiqueu la secció: SiC, Peatge, Porta Cotxeres, Tallers M.M., Electrificació,
Enèrgia, Obres, Personal, Intervenció, Quadre i Cobertura, Gerències,
Tallers Generals, etc...)

* ANTIGUITAT A T.M.B.:

* CENTRE DE TREBALL:
OBSERVACIONS:

Barcelona, a

de/d’

Signatura:

de

D'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, la Confederació General del Treball de
Catalunya li informa que la subscripció de la present fitxa d'afiliació suposa l'autorització al tractament automatitzat de les dades
contingudes a la fitxa, informant-lo que les seves dades seran integrades al fitxer Gestión de Afiliados, el titular del qual és la
Confederació General del Treball de Catalunya i degudament registrat en l'Agència de Protecció de Dades amb el codi d'inscripció
2083080937. Les dades demanades a la present fitxa d'afiliació seran utilitzades per a les següents finalitats: Tramitar la seva afiliació,
permetre l'exercici dels drets i obligacions previstos als estatuts, emissió de carnets d'afiliació, emissió de rebuts de la quota sindical i
gestió del cobrament de la mateixa, tramesa de publicacions i informació que afecti l'activitat de CGT, elaboració d'estadístiques i
prestació de serveis.
Si exerceix tasques de representació col·lectiva, les dades seran tractades per a la realització i seguiment de les activitats sindicals
emparades en la legislació vigent. Vostè està obligat/a a comunicar l'abans possible al titular del fitxer qualsevol modificació o canvi de
les seves dades personals, garantint i responent, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals
facilitades, i comprometent-se a mantenir-les degudament actualitzades. En qualsevol moment vostè pot exercitar seus els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la Confederació General del Treball de Catalunya, situada a Barcelona, Via
Laietana 18 9ª planta (08003) o al correu electrònic s-org@cgtcatalunya.cat. Així mateix, li informem que la firma de la present fitxa
d'afiliació, implica donar el consentiment exprés i escrit perquè la Confederació General del Treball de Catalunya cedeixi les seves
dades a les següents entitats:
a) Al Secretariat Permanent del Comitè Confederal, amb l'única i exclusiva finalitat de la tramesa al seu domicili de les publicacions
mensuals "Rojo y Negro/Catalunya” i emissió de carnets d'afiliats. Les dades cedides seran inscrites als fitxers denominats "Rojo y
Negro" i "Emisión confederal de Carnes" respectivament. Així mateix li informem que vostè podrà cancel·lar en qualsevol moment el
present consentiment dirigint-se a la Confederació General del Treball de Catalunya, situada a Barcelona, Via Laietana 18 9ª planta
(08003) o al correu electrònic s-org@cgtcatalunya.cat.
b) A l'entitat bancària que vostè designi (en el cas de domiciliació bancària), o a l'empresari (en el cas de descompte per nòmina) amb
l'única i exclusiva finalitat de procedir al cobrament de la quota sindical.
c) Al Sindicat de Transports y Telecomunicacions de Barcelona, per integrar les dades al fitxer de gestió d'afiliats del Sindicat per a
comunicacions pròpies de l'activitat sindical.

D'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, la Confederació General del Treball de
Catalunya li informa que la subscripció de la present fitxa d'afiliació suposa l'autorització al tractament automatitzat de les dades
contingudes a la fitxa, informant-lo que les seves dades seran integrades al fitxer Gestión de Afiliados, el titular del qual és la
Confederació General del Treball de Catalunya i degudament registrat en l'Agència de Protecció de Dades amb el codi d'inscripció
2083080937. Les dades demanades a la present fitxa d'afiliació seran utilitzades per a les següents finalitats: Tramitar la seva afiliació,
permetre l'exercici dels drets i obligacions previstos als estatuts, emissió de carnets d'afiliació, emissió de rebuts de la quota sindical i
gestió del cobrament de la mateixa, tramesa de publicacions i informació que afecti l'activitat de CGT, elaboració d'estadístiques i
prestació de serveis.
Si exerceix tasques de representació col·lectiva, les dades seran tractades per a la realització i seguiment de les activitats sindicals
emparades en la legislació vigent. Vostè està obligat/a a comunicar l'abans possible al titular del fitxer qualsevol modificació o canvi de
les seves dades personals, garantint i responent, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals
facilitades, i comprometent-se a mantenir-les degudament actualitzades. En qualsevol moment vostè pot exercitar seus els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la Confederació General del Treball de Catalunya, situada a Barcelona, Via
Laietana 18 9ª planta (08003) o al correu electrònic s-org@cgtcatalunya.cat. Així mateix, li informem que la firma de la present fitxa
d'afiliació, implica donar el consentiment exprés i escrit perquè la Confederació General del Treball de Catalunya cedeixi les seves
dades a les següents entitats:
a) Al Secretariat Permanent del Comitè Confederal, amb l'única i exclusiva finalitat de la tramesa al seu domicili de les publicacions
mensuals "Rojo y Negro/Catalunya” i emissió de carnets d'afiliats. Les dades cedides seran inscrites als fitxers denominats "Rojo y
Negro" i "Emisión confederal de Carnes" respectivament. Així mateix li informem que vostè podrà cancel·lar en qualsevol moment el
present consentiment dirigint-se a la Confederació General del Treball de Catalunya, situada a Barcelona, Via Laietana 18 9ª planta
(08003) o al correu electrònic s-org@cgtcatalunya.cat.
b) A l'entitat bancària que vostè designi (en el cas de domiciliació bancària), o a l'empresari (en el cas de descompte per nòmina) amb
l'única i exclusiva finalitat de procedir al cobrament de la quota sindical.
c) Al Sindicat de Transports y Telecomunicacions de Barcelona, per integrar les dades al fitxer de gestió d'afiliats del Sindicat per a
comunicacions pròpies de l'activitat sindical.

NOM I COGNOMS:

Signatura:

La cotització a la Secció Sindical de la CGT al Metro de Barcelona consisteix en 16 quotes (12
mensualitats + les 4 extres) per l’ import que estableixi cada any el Comité Confederal.
La distribució de les quotes corresponents a les dotze mensualitats es distribueix de la següent forma:
- 30% pel Sindicat corresponent (en el nostre cas, Sindicat de Transports i Comunicacions)
- 20% per la Federació Local (en el nostre cas, les Fed. Locals de Barcelona i del Barcelonés Nord)
- 20% per la Confederació Territorial (en el nostre cas, la Confederació de Catalunya)
- 30% per la Confederació Estatal, que farà amb ella la aquesta distribució:
- 40% per a les despeses de funcionament del Secretariat Permanent
- 50% per a les Federacions d’ Indústria corresponents
- 5% per a uns Fons de Solidaritat, prioritariament per a Presos de l’organització
- 5% per a uns Fons de Solidaritat Internacional
Les quotes corresponents a les quatre extres queden gestionades directament per la Secció Sindical
per fer front a:
- Les despeses de consulta, tràmits i estudis de les Assessories Jurídiques pròpies, seguint els acords
de les Assemblees internes.
- La creació d’un fons de Solidaritat i ajut (un euro per afiliat) a treballadors propis i a d’altres seccions
en moments de vaga o situacions de denuncies o demandes judicials.

