Comunistes de Catalunya
carrer Liuva, 39-45
08030 Barcelona

www.comunistes.cat
info@comunistes.cat
Tel. 933 184 282

Full d’inscripció
Dades personals
DNI
Nom

Cognoms

Data de naixement

Dia

Telèfon mòbil

Mes

Any

Telèfon Fix

Mail

Dades postals
carrer/avinguda/…
Número

Escala

Pis

Porta

Municipi

Codi postal

Comarca

Dades professionals
Professió

Estudiant

Empresa

Aturat/da

Actiu/va

Sector

Dades sindicals
Afiliat/da
Delegat/da

Sí
Sí

No al sindicat…

No a…

Àmbit
Dades militants
Cèl·lula

Estructura intermitja

Estructura intermitja

Localitat/sector

Lloc d’ingrés

Data d’ingrés

Quota mensual d’afiliat/da

Dia

Mes
€/mes

Any
Quota reduïda (*)

Sí

No

(*) Quota reduïda per a aturats/des o persones que acreditin baixos ingressos
Dades organitzatives
Especifica si desenvolupes activitat en altres organitzacions (mediació política, moviment veïnal, AMPA/AFA, solidaritat i
cooperació, associacions culturals, esportives, etc) i si hi tens algún tipus de responsabilitat.

Especifica si t'agradaria militar en algún àmbit en concret (moviment obrer, moviments socials, solidaritat, comunicació i
xarxes, etc) o si tens alguna competència o habilitat particular (científica, tecnològica, lingüística, tècnica, artística).

Dades bancàries
Nom de l’entitat
Adreça de l’oficina
Codi de compte corrent
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

Signatura

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb l'establert per la llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) , Comunistes de Catalunya t'informa que les teves dades
seran incorporades a un fitxer del que el mateix partit n'és titular. Igualment posem en el teu coneixement que mantenim els nivells de seguretat de protecció de dades personals confrome al
reial decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i hem establert tots els mitjans tècnics al nostre
abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robatori d’aquests.
La finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers és el manteniment de la teva relació com a persona afiliada, amb lesconcretes finalitats establertes en els estatuts. A més
aquestes dades podràn servir per enviar-te informació sobre les nostres activitats i acords de col·laboració als que s'arriba amb altres entitats. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i en el seu cas, d'oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del teu DNI o passaporti indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de Comunistes
de Catalunya situat a Liuva 39-45, 08030 de Barcelona.

