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Dades a omplir pel CAT

DADES PERSONALS

DADES PROFESSIONALS

DADES PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

ALTRES DADES

A efectes del que disposa l'Art.5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de Desembre, les dades personals obtingudes, seran 
incloses en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter personal, amb la  finalitat de facilitar la nostra relació, prestació de serveis 
i d'informar-te dels serveis que ofereix el COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS- MOSSOS D'ESQUADRA (CAT-ME). Així mateix el sindicat facilitarà les dades 
necessàries a l'entitat bancària per tal de què aquesta procedeixi al cobrament de la quota sindical. 

En tot cas com a interessat, tens dret d'accés a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificar-la en cas de ser incorrecta o cancel·lar-la, així com d'oposar-te al seu 
tractament dirigint la teva petició mitjançat escrit al  COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS-MOSSOS D'ESQUADRA (CAT-ME), amb domicili al carrer Cristóbal de 
Moura, 105-111, 2º 4ª, 08019 de Barcelona o per  email a cat@elsindi.cat.

CAT:  C/ Cristóbal de Moura, 105-111,  2n 4a - 08019  Barcelona     Tel.: 934 850 350    Fax: 933 094 480      
cat@elsindi.cat       www.elsindi.cat
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