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FULL D’AFILIACIÓ AL SINDICAT TECNICAT 

IDENTIFICACIÓ DEL/A TREBALLADOR/A 

Nom: Cognoms: 
DNI:  Data de naixement: 
Home  Dona  Altres 

DADES DE CONTACTE  

Adreça (Municipi, tipus de via, nom de via, número, escala, pis, porta i codi postal):_______ 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Telèfon: __________________  Correu electrònic: ________________________________ 
 
DADES DE TREBALL 

☐ Autònom               ☐ Règim General             ☐ Cooperativa 

☐ So       ☐ Llums         ☐ Vídeo        ☐ Backliner         ☐Regiduria         ☐ Maquinària  
☐Producció        ☐ Administració      ☐ Decoració        ☐ Altres: _____________________ 
Empreses amb les que treballa com a assalariat habitualment (més d’un esdeveniment a 
l’any):____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Empreses amb les que treballa com a autònom habitualment (més d’un esdeveniment a 
l’any):____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE LA QUOTA SINDICAL 

Número de compte IBAN (24 dígits): 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Mitjançant la subscripció d’aquesta ordre de domiciliació, el/la treballador/a autoritza al Sindicat a enviar 
instruccions a l’entitat de crèdit per a endeutar al seu compte corrent la quota sindical que s’estableixi en 
l’assemblea general ordinària del Sindicat. El/La treballador/a podrà revocar en qualsevol moment aquesta 
autorització mitjançant notificació escrita al Sindicat, així com retornar el rebut girat en les vuit setmanes 
immediatament posteriors al seu cobrament. 
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INFORMACIÓ DE CARÀCTER SINDICAL: estar en el sindicat pretén millorar les condicions 

de treball dels i les treballadores  

 

PROTECCIÓ DE DADES: En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  tractades per 

responsabilitat del SINDICAT TECNICAT amb seu social al Carrer Josep Estivill número 33, 

Bloc B, 4t 1a de Barcelona (C.P.: 08027), i que l’hi podem remetre informació per mitjans 

electrònics. 

Les seves dades seran tractes pel SINDICAT TECNICAT amb la finalitat de remetre 

informació i qüestions que considerem que puguin ser del seu interès. Aquestes dades no 

seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que vostè no ens digui 

el contrari. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els 

drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el 

dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Carrer Josep 

Estivill número 33, Esc B, 4t 1a de Barcelona (C.P.: 08027) o tecnicat@tecnicat.cat. 

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de 

Protecció de dades. 

 

         Data : 

 
  

Signatura: 


