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Si no ets afiliat/ada a CCOO ara tens una oportunitat per a incorporar-te i donar suport a CCOO en la 
seua tasca de defensa dels drets dels treballadors i treballadores. 
 

FFFIIITTTXXXAAA   DDD’’’AAAFFFIIILLLIIIAAACCCIIIÓÓÓ      
   

DADES PERSONALS 

*DNI/NIE/NIF  *COGNOMS  *NOM  

*ADREÇA  * C. POSTAL  

*LOCALITAT  * PROVÍNCIA  
DATA DE NAIXEMENT  NACIONALITAT  
*TEL. FIX  *TEL. MÒBIL  *C/E  
DADES LABORALS 
EMPRESA  *CENTRE DE TREBALL  

*ADREÇA DEL CENTRE  *LOCALITAT  
C. POSTAL  TELÈFON  FAX  C/E  
*FUNCIONARI/ÀRIA  *INTERÍ/INA  TEMPS COMPLET  TEMPS PARCIAL  
*FIX/A  *TEMPORAL  *BECARI/ÀRIA    
*ATURAT/ADA (PRESTACIÓ)  *ATURAT/ADA (SUBSIDI)  *ATURAT/ADA (NO COBRA)  

DADES PROFESSIONALS 
COS/NIVELL TITULAR DEL CENTRE SUBSECTOR (infantil, primària, universitat...) 
  
DADES BANCÀRIES PER DOMICILIAR EL REBUT 
TITULAR DEL REBUT  
TITULAR DEL COMTPE  
BANC/CAIXA  OFICINA  
ADREÇA  LOCALITAT  

ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE 
                    

Distingits senyors, a càrrec del meu compte i fins un altre avís, atengueu 
aquesta ordre de domiciliació. 

SIGNATURA: 
 
 

 
En tot cas si no estàs afiliat/ada et demanem que ens facilites les dades assenyalades amb (*) per tal 
d’incorporar-les a un fitxer automatitzat, la titularitat del qual pertany a la FE de CCOO, i així mantindre’t informat/ada 
de l’evolució del procediment iniciat per CC OO davant el Tribunal Europeu de Drets Humans i del qual tu en formes part 
mitjançant la personació realitzada. 
D’igual manera, excepte si manifestes el contrari, les teues dades podran ser emprades per la FE CCOO per a enviar-te 
informació sobre la seua activitat sindical. 
 
Malgrat tot, si no vols rebre aquesta informació, et preguem que marques amb una X aquesta casella 
 
Pots exercir els teus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i, si s’escau, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI adreçada a: 
 
Federación de Enseñanza de CCOO; P. de Cristino Martos, 4. 28015 Madrid. 
 
Has d’indicar sempre la referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens algun dubte sobre això pots remetre un correu 
electrònic a fe@fe.ccoo.es o telefonar al 91 540 92 03. 

mailto:fe@fe.ccoo.es

	FITXA D’AFILIACIÓ
	DADES PERSONALS
	DADES LABORALS
	DADES PROFESSIONALS
	DADES BANCÀRIES PER DOMICILIAR EL REBUT

