
 

FITXA D’AFILIACIÓ A RSTIC 

C.I.F.  G67253799 

 
 

Tipus document:          Alta          Modificació   

 

DADES D’AFILIACIÓ                      

NIF/NIE/ Passaport  Nom  
Cognom – 1  Cognom – 2  
Data naixement  Sexe Dona Home  
Telèfon mòbil  Telèfon fix  
Adreça  
Codi Postal – Població  
Província  País  
Correu electrònic  

Ets actualment delegat/ada? 
                                                     No Sí, delegat/ada de comitè d’empresa. 

Sí, delegat/ada LOLS. 

 De quin sindicat?  
 

 DADES DE L’EMPRESA 

Nom de l’empresa*  
Centre de Treball  
Telèfon  
Adreça  
Codi Postal – Població  
Província  País  
CIF  CNAE   
Representació sindical SI NO Nº Treballadors al centre  
 

 

Protecció de Dades 

L‘afiliació a Red Sindical TIC és voluntària per a qualsevol treballador que presti serveis en 
l'activitat de les empreses consultores de planificació, organització d'empreses i comptable, les 
activitats de serveis de consultoria en selecció i formació de recursos humans, tècniques 
d'organització i direcció d’empreses, auditoria, i qualsevol altra d'ordre similar, així com les 
empreses de serveis d'informàtica, investigació de mercats i de l'opinió pública, i en els mateixos 
termes serà voluntària la desafiliació, que es formalitzarà per escrit dirigit a la Junta del sindicat 
amb un preavís de 10 dies. 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present s'autoritza a 
tractar les dades personals facilitades sota la responsabilitat de Red Sindical TIC amb domicili al 
Carrer Monturiol nº 26-30, 1r 1r de Barcelona (CP:08018) coneixent que pot rebre informació per 
mitjans electrònics. 

  

 

Camps obligatoris 

*El que apareix a la capçalera de la teva nòmina. 
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Les seves dades personals seran tractades per Red Sindical TIC amb la finalitat de remetre 
informació i qüestions que la Junta consideri del seu interès. Aquestes dades no seran transmeses 
a terceres persones i seran conservades sempre que no ens indiqui 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 de dades o la seva oposició, així com el 
dret de portabilitat de dades. Aquestes peticions es podran formular per escrit al domicili del 
Sindicat o dirigint-se al correu afiliacion@rstic.es 

En els mateixos termes podrà presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades. 
 

 

 

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTA SEPA 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari, autoritzes a RSTIC a donar les ordres per carregar al 
teu compte els imports corresponents a la quota d’afiliació.  

Dades del deutor/a 

Nom i Cognoms  
Adreça  
Codi Postal – Població  
Tipus de pagament  Ordinària (39€/T)  Persones aturades (12€/T)  Persones jubilades/pensionistes (12€/T) 

 

 

 

Nº de compte E S   -     -     -     -     -     

Nom ____________________________ 

DNI _______________ 

 

Nom ___________________________________ 
 

DNI ___________________ 

 

 

Signatura: 

 

Signatura: 

 

 

Data __________________ 

El cobrament es realitzarà per avançat, a principis de cada trimestre, i sempre per trimestres 
complets. Pots optar per un alta immediata, en aquest cas se't cobrarà la quota corresponent al 
trimestre en curs, o optar per fer-la efectiva el primer dia del següent trimestre: 

 Alta inmediata Proper trimestre 
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