BUTLLETA D’AFILIACIÓ
Per afiliar-vos a UNIÓ OBRERA BALEAR (secció sindical CaixaBank) o si ja sou afiliat/da i s’escau modificar
dades,

IMPRIMIU, EMPLENAU

i

ENVIAU-NOS

la butlleta per valisa interna a 9999-9583 UOB. Per favor, notau la

informació sobre protecció de dades (RGPD) i emplenau el mandat SEPA (també per actualitzar CCC ‘2051’
antics).

Llinatges ______________________________________ Nom _____________________
Id empleat ____________ DNI _____________ Data naixement _________________
Codi postal ____________ Localitat _______________________________________
Adreça ___________________________________________________________________
E-mail particular (enviament correus sindicals) __________________________
E-mail feina (enviament correus sindicals)

__________________________

Telèf.particular ____________ Telèf.mòbil (difusió WhatsApp) _____________
Observacions _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

LA

QUOTA SINDICAL ÉS DE

18

EUROS TRIMESTRALS DESGRAVABLES A L’IRPF.

QUOTA

REDUÏDA DEL

50%

PERSONES EVENTUALS, INTERINES, JUBILADES O EN SITUACIÓ D’ATUR. INDICAU-HO A LES OBSERVACIONS!

PER A

EMPLENAU

MANDAT SEPA AL DORS.

_____________, _____ DE _______________ DE 20__

SIGNATURA:

Informació bàsica sobre protecció de dades
NORMATIVA: Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD); Llei 34/2002,
d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Unió Obrera Balear

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de l’afiliació sindical de la persona interessada

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Relació afiliativa, participativa i comunicativa afiliatsindicat, i consentiment de la persona interessada.

DESTINATARIS DE CESSIONS O
TRANSFERÈNCIES

Previsió de cessió/transferències als efectes de
poder dur a terme comunicacions sindicals, total o
selectivament, a les persones afiliades, a través de
mitjans tecnològics a l’ús (correu electrònic i Apps de
missatgeria)

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets que s’expliquen a la informació addicional

UNIÓ OBRERA BALEAR – Ter, 16 edif. CaixaBank 07009 Palma - Tel. 971 462 389 - Fax 971 463 766 - Correu electrònic: uob@uob.cat - Pàgina web: https://uob.cat/estalvi-banca/

ORDRE DE DOMICILIACIÓ CÀRREC DIRECTE SEPA
DADES

DEL

REF. ÚNICA MANDAT

(G07851603 + NÚM. AFILIAT)

DEUTOR

Titular del compte bancari:

_____________________________________________

Deutor (si difereix del titular): _____________________________________________
Domicili deutor: ______________________________________________________________
Localitat: ___________________ Codi postal: ________ Província: _______________
IBAN:

_ _ _ _

Entitat:

_ _ _ _

Oficina:

_ _ _ _

DC:

_ _

Núm. compte:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SWIFT BIC: ____________________________________________________________________
DADES

DEL

CREDITOR

NOM:

UNIÓ OBRERA BALEAR (UOB) –

ADREÇA: CARRER

TER, 16

EDIF.

ID.:

G07851603

CAIXABANK 07009 PALMA (ILLES BALEARS), ESPANYA

TIPUS DE PAGAMENT: RECURRENT
SIGNATURA TITULAR:

_____________, _____ DE _______________ DE 20__
Amb la signatura d’aquesta ordre de domiciliació el deutor: (A) autoritza el creditor a remetre instruccions a l’entitat del deutor per a carregar en compte i (B)
autoritza la seva entitat per carregar en compte tot seguint les instruccions del deutor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament
per la seva entitat en els termes i condicions del contracte que hi tingui subscrit.

Informació ADDICIONAL sobre protecció de dades
RESPONSABLE
DEL TRACTAMENT

Unió Obrera Balear – ID G07851603 – Sindicat independent d’àmbit estatal inscrit al Depósito de Estatutos
de Organizaciones Sindicales y Empresariales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Direcció postal:
carrer Ter, 16 (edif. CaixaBank) 07009 Palma (Illes Balears) – Telèfon: 971 46 23 89 – Correu electrònic:
uob@uob.cat

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

La finalitat del tractament és la gestió de l’afiliació sindical de la persona interessada i la defensa dels drets
laborals d’aquesta. Això inclou el manteniment de dades de contacte, específicament adreces de correu
electrònic, a les que el sindicat podrà enviar comunicacions, i un número de telèfon mòbil al que el sindicat
podrà enviar missatgeria instantània; i també d’un compte bancari al que carregar les quotes d’afiliació. No
elaboram perfils especials ni decisions automatitzades. Les dades personals les mantindrem actives i
actualitzades mentre s’ostenti la condició d’afiliat al sindicat. La baixa d’afiliat significarà el seu passi a arxiu
definitiu tret de l’exercici de drets (com per exemple el de supressió o oblit, cas en què seran eliminades).

LEGITIMACIÓ DEL
TRACTAMENT

Relació afiliativa, participativa i comunicativa afiliat-sindicat. Marc legal: Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost,
de Llibertat Sindical. Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors. Conveni col·lectiu per a les caixes i entitats financeres d’estalvi (codi de
Conveni número 99000785011981), subscrit a 28 de febrer de 2018.
Consentiment de la persona interessada, i així constarà, explícitament per a les comunicacions via correu
electrònic i WhatsApp.

DESTINATARIS DE
CESSIONS O
TRANSFERÈNCIES

Està previst que el vostre correu electrònic sigui introduït en una llista de distribució per tal que pugueu rebre
les comunicacions sindicals. Per fer això, farem ús de MailerLite (o eina equivalent), una empresa de serveis
radicada a l’Espai Econòmic Europeu (Lituània), amb la que tenim un acord de serveis que compleix el
RGPD. També està previst que el vostre telèfon mòbil sigui introduït en una llista de difusió de WhatsApp (a
Europa, WhatsApp Ireland Limited) a través de la qual el sindicat envia comunicacions immediates als seus
afiliats. La informació legal de WhatsApp a Europa la teniu disponible a la següent pàgina web:
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es

DRETS DE LES
PERSONES
INTERESSADES

Teniu dret a: sol·licitar l’accés a les vostres dades personals; sol·licitar la seva rectificació o supressió;
sol·licitar la limitació del seu tractament; oposar-vos al tractament; la portabilitat de les dades. Podeu exercir
materialment qualsevol d’aquests drets mitjançant un correu electrònic a la nostra bústia habitual
uob@uob.cat, o bé per correu postal a “Unió Obrera Balear - Ter 16 edif. CaixaBank 07009 Palma (Illes
Balears)”. Podeu, així mateix, retirar el vostre consentiment per a les finalitats específiques de comunicació
per correu electrònics o WhatsApp, si bé és convenient que les persones afiliades mantinguin una dada de
contacte actualitzada. Cas que no ser satisfets en els vostres drets, podeu presentar, en qualsevol moment,
una reclamació a la autoritat de control (https://www.aepd.es/).
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