
Formulari d’afiliación

Dades del treballador o treballadora

Cognoms .....................................................................…….…………………………………………..

Non .........................…………………………………………………………………………………...

Data naixement ...........................................……...   DNI .......….......................……………………...

Domicili ....................................................……….……………………………………………………

Població ................................................…………………………..…….  C.P. .................……………

Telèfon ......................…….…..   Correu-e......................................................………………………...

Data d’afiliació .........................................................…………. (Aquesta dada la posarà el sindicat) 

Núm. de carnet confederal ...........................................….……  (Aquesta dada la posarà el sindicat) 

No omplir en cas de ser aturat/da, estudiant o jubilat/da
Dadas de l’emprssa para la que treballa

Nom .......................................................................…..  Direcció .........................................…………

Població .....................................…………………………………….… CP .…..........……………….

Conveni Col·lectiu de l’empresa .................................................…… Ram ……………...........…….

Compta corrent (IBAN) de CNT-El Prat:  ES36 3025 0005 8514 3330 3381

Llegiu atentament i signeu la conformitat:

De conformitat  amb el  que  es  disposa  en  el  reglament
(UE)  2016/679  de  2016  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell,  de  27  d’abril,  relatiu  a  la  protecció  de  les
persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades
personals  i  a  la  lliure  circulació  d’aquestes  dades,  la
persona signatària consent, a CNT-El Prat, incorporar les
dades personals facilitades al fitxer corresponent, amb la
finalitat  de  gestionar  l’afiliació al  sindicat,  participació,
enviament  de  publicacions  i  informacions  periòdiques
sobre  activitats  de  la  CNT,  tant  per  mitjà  de  correu
ordinari, electrònic, missatges de text o un altre mitjà de
comunicació  electrònica  equivalent,  elaboració
d’estadístiques  i  prestació  de  serveis,  podent  cedir  les
dades tant als responsables de tractament de dades de la
resta  de  sindicats  de  la  CNT,  Federacions  de  la  CNT,
comitès  de la  CNT, secretaries  de la  CNT i  als serveis
jurídics de la CNT, així com a associacions internacionals
de  sindicats  en  els  quals  es  trobi  la  CNT i  a  l’entitat
bancària corresponent, en cas de domiciliar el pagament
de la quota sindical. Les dades aportades són veritables,
exactes,  completes  i  seran  actualitza-des  per  part  de  la
persona afiliada, sent responsable de comunicar qualsevol

modificació en elles.  En qualsevol moment,  pot  exercir
els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició
al  tractament  de  la  informació,  dirigint-se  per  escrit  a
l’adreça C/ d'Enric Morera, 77, baixos, 1a; 00820 el Prat
de  Llobregat,  a  l’adreça  de  correu-e  elprat@cnt.es  o
personant-se directament a la seu de CNT-El Prat, situada
en al Carrer  d'Enric Morera, 77, baixos,1a; 00820 el Prat
de Llobregat.
Signat el treballador/a

C/ Enric Morera, 77, baixos, 1a
08820 El Prat de Llobregat

Tel. 933705810 / email: elprat@cnt.es

CNT-El Prat 


