
Clàusula Informació addicional

En aquesta comunicació posem a la teva disposició informació addicional sobre el

tractament de dades de caràcter personal que la UGT de Catalunya (d’ara endavant

UGT de Catalunya) real itza sobre les teves dades:

2. Dades de contacte

La Unió General de Trebal ladors de Catalunya (d’ara endavant UGT de Catalunya) amb

domici l i social a la rambla del raval 29-35, 08001 (Barcelona) , Espanya, amb CIF

G08496622.

L’organització ha nomenat un/a delegat/ada de protecció de dades, que garanteix el

compliment de la normativa de protecció de dades a l’organització. Pots contactar amb

el DPD per correu postal dirigit al Delegat de Protecció de Dades, al domici l i social de

l’organització, o a la següent adreça de correu electrònic: dpd@catalunya.ugt.org.

3. Finalitats

A continuació, aportem una descripció més detal lada de cadascuna de les final itats

principals esmentades en la clàusula d’informació bàsica.

• Gestió de la relació de l’afi l iat/ada amb UGT de Catalunya, la qual cosa inclou totes

aquel les gestions i tasques necessàries per garantir l ’exercici correcte de l’acció

sindical duta a terme des del sindicat, i la Caixa de Resistència de la UGT de

Catalunya (si has optat per aquesta) .

• Gestió d’enviaments de notícies i comunicacions sobre l’acció sindical duta a terme

per la UGT de Catalunya, així com tot al lò que afecti la vida interna del sindicat, la

qual cosa inclou totes aquel les tasques administratives i operatives necessàries per

garantir l ’enviament correcte de les circulars o butl letins de notícies.

• Gestió d’enviaments de notícies i comunicacions sobre l’acció sindical duta a terme

per organitzacions directament relacionades per la UGT de Catalunya.

• Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical, incloent-hi totes les

tasques administratives necessàries per gestionar l’emissió del rebut, així com

garantir el cobrament de la quota, i les conseqüències en cas del seu impagament.

• Elaboració d’estadístiques.

• Prestació de serveis dels quals l’afi l iat/ada és beneficiari/ària pel fet de tenir aquesta

condició, entre els quals s’hi inclouen formació, tal lers, xerrades, seminaris,

assessoria jurídica, orientació sociolaboral.

• En cas d’ostentar representació sindical, les teves dades es tractaran per a la

real ització i seguiment de les activitats sindicals contemplades per la legislació

específica, en el context de les obl igacions de representació dels trebal ladors/ores, i

gestió de les accions necessàries en períodes d’elecció sindical .

A més, aportem una descripció més detal lada sobre les finalitats addicionals:

• Oferta de serveis d’índole diversa que puguin ser del teu interès i pels quals obtindràs

condicions especials i més beneficioses per la teva condició d’afi l iat.

4. Conservació

Pel que fa a les dades proporcionades, es conservaran amb final itats històriques,

mentre l’afi l iat/ada no exerceixi el seu dret a la cancel ·lació de les dades.

Així mateix, les dades es conservaran durant tot el temps exigit pels compromisos

legals que siguin d’apl icació a la UGT de Catalunya.

5. Legitimació

T’informem que la base jurídica en la qual es basa el tractament de les teves dades

personals per a la final itat principal indicada és:

• Obtenció del teu consentiment exprés.

• Execució correcta del contracte signat entre les parts, per a la gestió i emissió de

rebuts de la quota sindical .

• Exigències legals derivades de la Llei orgànica de l l ibertat sindical, per al tractament

de les teves dades, en cas que exerceixis representació sindical .

A més, és important que sàpigues que el caràcter de les teves respostes és voluntari,

però el fet de no proporcionar les teves dades implica no poder dur a terme les

final itats principals esmentades abans.

6. Destinataris

Per poder complir les final itats anteriorment descrites serà necessari real itzar cessions

a tercers. Concretament, caldrà comunicar les dades als següents actors:

• Federacions i territoris que conformen la UGT de Catalunya, les quals seran les

encarregades de gestionar les comunicacions i la relació diària amb l’afi l iat/ada.

• Organismes públics o altres entitats, en les activitats o programes executats en el

marc de l’acció sindical, els quals comptaran, en qualsevol cas, amb les seves pròpies

clàusules d’informació RGPD.

7. Drets

Com a titular de les dades tractades per la UGT de Catalunya, tens la possibi l itat

d’exercir els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, l imitació del

tractament, portabi l itat i a no ser objecte de decisions individual itzades basades

exclusivament en tractaments automatitzats.

Aquests drets podran exercir-se mitjançant una comunicació a les adreces que es

recul len en el punt dos.

A més, sense perjudici que hagis mostrat el teu consentiment per tractar les teves

dades, és important que coneguis la possibi l itat de retirar-lo en qualsevol moment

enviant una petició a les adreces anteriors.

Finalment, tens la possibi l itat de fer una reclamació davant l’Agència Espanyola de

Protecció de Dades, òrgan competent en matèria de protecció de dades a Espanya.

Clàusula Informació addicional

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació,
autoritzeu a (A) el creditor a enviar ordres a la vostra entitat financera
per fer càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per
carregar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les
instruccions del creditor. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la
vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del
contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest
reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim
de vuit setmanes a partir de la data en què es va carregar en el seu
compte. | Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor
autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta
siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el
deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de
adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos
en su entidad financiera. | By signing this mandate form, you authorize (A) the
Creditor to send instructions to your bank to debit your acccount and (B) your bank to
debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of
your rights, you are entitled to a refund from from your bank under the terms and
conditions ofyour agreement with your bank A refund must be claimed within eight
weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are
explained in a statatement that you can obtain from yourbank.

Caixa de Resistència - UGT de Catalunya

Accepto adherir-me a la Caixa de Resistència de la UGT de Catalunya, la final itat principal de la qual és contribuir a sufragar els descomptes salarials en nòmina que es puguin
produir per la participació en vagues convocades per la UGT, segons s’indica en el seu reglament. Pagaré una quota anual que s’actual itzarà amb l’IPC, i la faré efectiva amb el rebut
bancari que es carregui en el meu compte. (Per ser partícip de la Caixa de Resistència és condició indispensable estar afiliat/ada a la UGTde Catalunya i al corrent de pagament. )

Domiciliació bancària

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe | Orden de domici l iación de adeudo directo SEPA | SEPA Direct Debit Mandate

Referència de l’ordre de domiciliació
Referencia de la orden de domiciliación | Mandate rerence

Identificador del creditor
Identificador del acreedor | Creditor Identifier

Nom del creditor
Nombre del acreedor | Creditor’s name

Adreça | Dirección | Address

Població/Província
Población/Provincia | City/Town

Nom del(s) deutor(s) | Nombre del deudor/es | Debtor’s name
(Titular/s del compte de càrrec) | (Titular/es de la cuenta de cargo) | (Account holder)

Nom del carrer i número
Dirección del deudor | Address ofthe debtor

Codi postal - Població - Província
Código postal, Población, Provincia | Postal Code, City, Town

País del deutor
País del deudor | Countryofthe debtor

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions) | Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) | Swift BIC(up to 8 or 11 characters)

IBAN

Tipus de pagament | Tipo de pago) | Type ofpayment

Tots els camps s’han d’emplenar obligatòriament. Un cop signada aquesta ordre de domici l iació s’ha d’enviar al creditor per a la seva custòdia.
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domici l iación debe ser enviada al acreedor para su custodia.
All gaps are mandatory. Once this mandate has been signed it must be sent to the creditor for storage.

Pagament periòdic | Pago recurrente | Recurrent payment Pagament únic | Pago único | One-offpayment
Data - Localitat | Fecha - Localidad | Date - location in which you are signing

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA
RAMBLA DEL RAVAL, 2935

BARCELONA / BARCELONA

0 8 0 0 1

ESPANYA

Codi postal
Código postal | Postal Code

País | País | Country

Signatura del deutor | Firma del deudor | Signature ofdebtor

x

Dades sindicals (els apartats ombrejats han de ser emplenats pel sindicat)

Alta empresa

Alta UGT

Situació laboral

Federació

Professió

Territori

Sector afi l iació

Assalariat/ada Autònom/a Jubilat/ada o pensionista Funcionari/ària Aturat/ada __ amb prestacions __ sense prestacions Quota Quota amb aportació a l’organització

Unió General de Trebal ladors de Catalunya
Rambla del Raval, 29-35, 08001 Barcelona
Tel. 93 295 61 00, Fax 93 304 68 35
ugt@catalunya.ugt.org www.ugt.cat

Full d’afiliacióPersona

Organisme A B M

Dades personals (els apartats ombrejats han de ser emplenats pel sindicat) Document d’identitat

Sexe Home Dona

Descompte en nòmina - Quota UGT

Fins a nova ordre descompti de la meva nòmina la quota sindical i aboni-la a Unió General de Trebal ladors de Catalunya.

Nom afiliat/da
(deutor/a)

DNI, NIE, passaport

Signatura del trebal lador

ProvínciaPaís

Domici l i

Província

Desitges rebre
correu postal?

Telèfon

Ref. Federació

Esc. Pis Porta

Adreça electrònica

Mòbil

Desitges rebre
correu electrònic? Sí NoSí No

Municipi Codi postal

Dades empresa

Seguretat Social

Empresa

Domici l i

Província

Telèfon

Sector empresa

Centre CIF

Activitat

Esc. Pis Porta

Municipi Codi postal

Fax Adreça electrònica

Ets delegat/ada sindical? Hi ha representació sindical? Sí NoSí No

1. Clàusula d’informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Unió General de Treballadors de Catalunya (d’ara endavant UGT de Catalunya) - CIF:
G-08496622. Adreça postal: rambla del Raval 29-35 - 08001 (Barcelona) Espanya. Delegat/ada de Protecció de
Dades: dpd@catalunya.ugt.org

En nom de la UGT de Catalunya, t’informem que tractem la informació que ens faci l ites voluntàriament, amb les
final itats principals següents:
• Gestió de la relació de l’afi l iat/ada amb UGT de Catalunya i la Caixa Resistència de la UGT de Catalunya (si has

optat per aquesta)
• Gestió d’enviaments de notícies i comunicacions sobre l’acció sindical duta a terme per la UGT de Catalunya, així

com tot al lò que afecti la vida interna del sindicat.
• Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical .
• Elaboració d’estadístiques.
• Prestació de serveis per la teva condició d’afi l iat.
• En cas d’ostentar representació sindical, les teves dades es tractaran per a la real ització i seguiment de les

activitats sindicals contemplades en la legislació específica.

A més, UGT de Catalunya sol ·l icita la teva autorització per a les següents final itats addicionals:

• Enviament de notícies, comunicacions i oferta de serveis d’índole diversa que puguin ser del teu interès.

Sí, ho autoritzo

En aquest sentit, també t’informem que la base que legitima l’anterior tractament es fonamenta en el següent:
• Obtenció del teu consentiment exprés.
• Execució correcta del contracte signat entre les parts.
• Exigències legals derivades de la Llei orgànica de l l ibertat sindical .

Per gestionar correctament les final itats principals anteriorment esmentades, serà necessari cedir les teves dades a
altres col ·lectius. A més, no serà necessari enviar les teves dades a països que estiguin situats fora de la Unió
Europea.

Tens dret a obtenir una confirmació sobre si a la UGT de Catalunya estem tractant les teves dades personals. Per
tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o a sol ·l icitar-ne la supressió quan
ja no siguin necessàries, així com altres drets, mitjançant correu postal dirigit el Delegat de Protecció de dades, en el
domici l i social de l’organització, o en la següent adreça de correu electrònic dpd@catalunya.ugt.org. Per més
informació et l l iurem la clàusula d’informació addicional sobre el tractament de les dades personals que la UGT de
Catalunya real itza sobre les teves dades.

Data i signatura

Pagament de la quota sindical Trimestral Semestral Anual Descompte en nòmina

Federació d’Indústria, Construcció i

Agro (FICA)

Rbla. del Raval 29-35, 2a planta

08001 Barcelona

Tel. 93 301 83 62, Fax 93 302 06 25

fica@ugtfica.cat

www.ugtfica.cat

Federació de Serveis, Mobilitat i

Consum (FeSMC)

Rbla. del Raval 29-35, 3a i 4a planta

08001 Barcelona

Tel. 93 304 68 03, Fax 93 304 68 81

fesmcugt@catalunya.ugt.org

www.fesmcugt.cat

Federació d’Empleades i Empleats dels

Serveis Públics (FeSP)

Rbla. del Raval 29-35, 3a planta

08001 Barcelona

Tel. 93 295 61 11, Fax 93 295 61 08

fesp@catalunya.ugt.org

www.fespugt.cat

Unió de Jubilats i Pensionistes

Rbla. del Raval 29-35, planta baixa

08001 Barcelona

Tel. 93 304 68 27, Fax 93 304 68 09

jubilats@catalunya.ugt.org

www.ugt.cat/jubilats

Confederació de Treballadors

Autònoms de Catalunya (CTAC)

Rbla. de Santa Mònica, 10, 2a planta

08002 Barcelona

Tel. 93 327 14 98, Fax 93 601 10 29

ctac@catalunya.ugt.org

www.autonoms.com

Anoia-Alt Penedès-Garraf

C. de Sant Josep, 5

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 814 14 40, Fax 93 811 58 87

ugt@apg.ugt.org

Bages-Berguedà

Pg. de Pere II I, 60-62, 08242 Manresa

Tel. 93 874 44 11, Fax 93 874 62 61

ugt@bagesbergueda.ugt.org

Baix Llobregat

C. del Revolt Negre, 12, 08940 Cornellà

Tel. 93 261 90 09, Fax 93 261 91 34

ugtbaix@baixllobregat.ugt.org

Barcelona

Rbla. del Raval 29-35

08001 Barcelona

Tel. 93 295 61 00, Fax 93 304 68 35

ugt@catalunya.ugt.org

Barcelonès Nord

Pl. Mag Li-Chan, s/n, 08912 Badalona

Tel. 93 387 22 66, Fax 93 387 25 12

badalona@catalunya.ugt.org

Comarques Gironines

C. de Miquel Blay, 1, 3r i 4t, 17001 Girona

Tel. 972 21 51 58, Fax 972 20 81 71

ugt@girona.ugt.org

L’Hospitalet

Rbla. Marina, 429-431, bis

08901 L’Hospitalet

Tel. 93 338 92 53, Fax 93 261 24 25

ugt@hospitalet.ugt.org

Maresme

Pl. de les Tereses, 17, 08302 Mataró

Tel. 93 790 44 46, Fax 93 755 10 17

mataro@catalunya.ugt.org

Osona

Pl. d’Osona, 4, 1r, 08500 Vic

Tel. 93 889 55 90, Fax 93 885 24 84

osona@catalunya.ugt.org

U.T. Tarragona

C. d’Ixart, 11, 1a planta

43003 Tarragona

Tel. 977 21 31 31, Fax 977 23 42 01

ugt@tarragona.ugt.org

U.T. Terres de l’Ebre

C. de la Ciutadella, 13, 1a

43500 Tortosa

Tel. 977 44 44 56, Fax 977 44 33 81

ugt@tortosa.ugt.org

Terres de Lleida

Av. de Catalunya, 2, 25002 Lleida

Tel. 973 27 08 01, Fax 973 28 10 15

ugt@lleida.ugt.org

Vallès Occidental

Rambla, 73, 08202 Sabadell

Tel. 93 725 76 77, Fax 93 725 72 22

ugt@vallesocc.ugt.org

Vallès Oriental

C. d’Esteve Terrades, 30-32, baixos

08400 Granollers

Tel. 93 870 42 58, Fax 93 879 65 17

ugt@nom.ugt.org

AMIC (Associació d’Ajuda Mútua

d’Immigrants a Catalunya)

Rbla. del Raval, 29-35, planta baixa

08001 Barcelona

Tel. 93 304 68 41, Fax 93 304 68 25

amic@associacioamic.cat

www.associacioamic.cat

Avalot – Joves de la UGT de Catalunya

Rbla. del Raval, 29-35, 08001 Barcelona

Tel. 93 304 6818, Fax 93 304 6825

avalot@catalunya.ugt.org

Institut per al Desenvolupament de la

Formació i l’Ocupació (IDFO)

Rbla. del Raval 29-35, 1a planta

08001 Barcelona

Tel. 93 268 92 92, Fax 93 319 75 94

idfo@idfo.com, www.idfo.com

Oficina de Serveis a l’Afiliat

Rbla. de Santa Mònica, 10, planta baixa

08002 Barcelonaa

Tel. 93 304 68 22/48

Fax: 93 304 68 54

ofserveis@catalunya.ugt.org

atencioafiliat@catalunya.ugt.org

www.ugt.cat/descomptes

Sindicalistes Solidaris

Rbla. del Raval 29-35, planta baixa

08001 Barcelona

Tel. 93 412 13 27, Fax 93 412 53 74

sindicalistes@sindicalistessolidaris.org

www.sindicalistessolidaris.org

Federacions Seus territorials Organismes i serveis

Núm.

Cognoms

Data naixement

Nom



Clàusula Informació addicional

En aquesta comunicació posem a la teva disposició informació addicional sobre el

tractament de dades de caràcter personal que la UGT de Catalunya (d’ara endavant

UGT de Catalunya) real itza sobre les teves dades:

2. Dades de contacte

La Unió General de Trebal ladors de Catalunya (d’ara endavant UGT de Catalunya) amb

domici l i social a la rambla del raval 29-35, 08001 (Barcelona) , Espanya, amb CIF

G08496622.

L’organització ha nomenat un/a delegat/ada de protecció de dades, que garanteix el

compliment de la normativa de protecció de dades a l’organització. Pots contactar amb

el DPD per correu postal dirigit al Delegat de Protecció de Dades, al domici l i social de

l’organització, o a la següent adreça de correu electrònic: dpd@catalunya.ugt.org.

3. Finalitats

A continuació, aportem una descripció més detal lada de cadascuna de les final itats

principals esmentades en la clàusula d’informació bàsica.

• Gestió de la relació de l’afi l iat/ada amb UGT de Catalunya, la qual cosa inclou totes

aquel les gestions i tasques necessàries per garantir l ’exercici correcte de l’acció

sindical duta a terme des del sindicat, i la Caixa de Resistència de la UGT de

Catalunya (si has optat per aquesta) .

• Gestió d’enviaments de notícies i comunicacions sobre l’acció sindical duta a terme

per la UGT de Catalunya, així com tot al lò que afecti la vida interna del sindicat, la

qual cosa inclou totes aquel les tasques administratives i operatives necessàries per

garantir l ’enviament correcte de les circulars o butl letins de notícies.

• Gestió d’enviaments de notícies i comunicacions sobre l’acció sindical duta a terme

per organitzacions directament relacionades per la UGT de Catalunya.

• Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical, incloent-hi totes les

tasques administratives necessàries per gestionar l’emissió del rebut, així com

garantir el cobrament de la quota, i les conseqüències en cas del seu impagament.

• Elaboració d’estadístiques.

• Prestació de serveis dels quals l’afi l iat/ada és beneficiari/ària pel fet de tenir aquesta

condició, entre els quals s’hi inclouen formació, tal lers, xerrades, seminaris,

assessoria jurídica, orientació sociolaboral.

• En cas d’ostentar representació sindical, les teves dades es tractaran per a la

real ització i seguiment de les activitats sindicals contemplades per la legislació

específica, en el context de les obl igacions de representació dels trebal ladors/ores, i

gestió de les accions necessàries en períodes d’elecció sindical .

A més, aportem una descripció més detal lada sobre les finalitats addicionals:

• Oferta de serveis d’índole diversa que puguin ser del teu interès i pels quals obtindràs

condicions especials i més beneficioses per la teva condició d’afi l iat.

4. Conservació

Pel que fa a les dades proporcionades, es conservaran amb final itats històriques,

mentre l’afi l iat/ada no exerceixi el seu dret a la cancel ·lació de les dades.

Així mateix, les dades es conservaran durant tot el temps exigit pels compromisos

legals que siguin d’apl icació a la UGT de Catalunya.

5. Legitimació

T’informem que la base jurídica en la qual es basa el tractament de les teves dades

personals per a la final itat principal indicada és:

• Obtenció del teu consentiment exprés.

• Execució correcta del contracte signat entre les parts, per a la gestió i emissió de

rebuts de la quota sindical .

• Exigències legals derivades de la Llei orgànica de l l ibertat sindical, per al tractament

de les teves dades, en cas que exerceixis representació sindical .

A més, és important que sàpigues que el caràcter de les teves respostes és voluntari,

però el fet de no proporcionar les teves dades implica no poder dur a terme les

final itats principals esmentades abans.

6. Destinataris

Per poder complir les final itats anteriorment descrites serà necessari real itzar cessions

a tercers. Concretament, caldrà comunicar les dades als següents actors:

• Federacions i territoris que conformen la UGT de Catalunya, les quals seran les

encarregades de gestionar les comunicacions i la relació diària amb l’afi l iat/ada.

• Organismes públics o altres entitats, en les activitats o programes executats en el

marc de l’acció sindical, els quals comptaran, en qualsevol cas, amb les seves pròpies

clàusules d’informació RGPD.

7. Drets

Com a titular de les dades tractades per la UGT de Catalunya, tens la possibi l itat

d’exercir els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, l imitació del

tractament, portabi l itat i a no ser objecte de decisions individual itzades basades

exclusivament en tractaments automatitzats.

Aquests drets podran exercir-se mitjançant una comunicació a les adreces que es

recul len en el punt dos.

A més, sense perjudici que hagis mostrat el teu consentiment per tractar les teves

dades, és important que coneguis la possibi l itat de retirar-lo en qualsevol moment

enviant una petició a les adreces anteriors.

Finalment, tens la possibi l itat de fer una reclamació davant l’Agència Espanyola de

Protecció de Dades, òrgan competent en matèria de protecció de dades a Espanya.

Clàusula Informació addicional

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació,
autoritzeu a (A) el creditor a enviar ordres a la vostra entitat financera
per fer càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per
carregar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les
instruccions del creditor. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la
vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del
contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest
reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim
de vuit setmanes a partir de la data en què es va carregar en el seu
compte. | Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor
autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta
siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el
deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de
adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos
en su entidad financiera. | By signing this mandate form, you authorize (A) the
Creditor to send instructions to your bank to debit your acccount and (B) your bank to
debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of
your rights, you are entitled to a refund from from your bank under the terms and
conditions ofyour agreement with your bank A refund must be claimed within eight
weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are
explained in a statatement that you can obtain from yourbank.

Caixa de Resistència - UGT de Catalunya

Accepto adherir-me a la Caixa de Resistència de la UGT de Catalunya, la final itat principal de la qual és contribuir a sufragar els descomptes salarials en nòmina que es puguin
produir per la participació en vagues convocades per la UGT, segons s’indica en el seu reglament. Pagaré una quota anual que s’actual itzarà amb l’IPC, i la faré efectiva amb el rebut
bancari que es carregui en el meu compte. (Per ser partícip de la Caixa de Resistència és condició indispensable estar afiliat/ada a la UGTde Catalunya i al corrent de pagament. )

Domiciliació bancària

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe | Orden de domici l iación de adeudo directo SEPA | SEPA Direct Debit Mandate

Referència de l’ordre de domiciliació
Referencia de la orden de domiciliación | Mandate rerence

Identificador del creditor
Identificador del acreedor | Creditor Identifier

Nom del creditor
Nombre del acreedor | Creditor’s name

Adreça | Dirección | Address

Població/Província
Población/Provincia | City/Town

Nom del(s) deutor(s) | Nombre del deudor/es | Debtor’s name
(Titular/s del compte de càrrec) | (Titular/es de la cuenta de cargo) | (Account holder)

Nom del carrer i número
Dirección del deudor | Address ofthe debtor

Codi postal - Població - Província
Código postal, Población, Provincia | Postal Code, City, Town

País del deutor
País del deudor | Countryofthe debtor

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions) | Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) | Swift BIC(up to 8 or 11 characters)

IBAN

Tipus de pagament | Tipo de pago) | Type ofpayment

Tots els camps s’han d’emplenar obligatòriament. Un cop signada aquesta ordre de domici l iació s’ha d’enviar al creditor per a la seva custòdia.
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domici l iación debe ser enviada al acreedor para su custodia.
All gaps are mandatory. Once this mandate has been signed it must be sent to the creditor for storage.

Pagament periòdic | Pago recurrente | Recurrent payment Pagament únic | Pago único | One-offpayment
Data - Localitat | Fecha - Localidad | Date - location in which you are signing

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA

RAMBLA DEL RAVAL, 2935

BARCELONA / BARCELONA

0 8 0 0 1

ESPANYA

Codi postal
Código postal | Postal Code

País | País | Country

Signatura del deutor | Firma del deudor | Signature ofdebtor

x

Dades sindicals (els apartats ombrejats han de ser emplenats pel sindicat)

Alta empresa

Alta UGT

Situació laboral

Federació

Professió

Territori

Sector afi l iació

Assalariat/ada Autònom/a Jubilat/ada o pensionista Funcionari/ària Aturat/ada __ amb prestacions __ sense prestacions Quota Quota amb aportació a l’organització

Unió General de Trebal ladors de Catalunya
Rambla del Raval, 29-35, 08001 Barcelona
Tel. 93 295 61 00, Fax 93 304 68 35
ugt@catalunya.ugt.org www.ugt.cat

Full d’afiliacióPersona

Organisme A B M

Dades personals (els apartats ombrejats han de ser emplenats pel sindicat) Document d’identitat

Sexe Home Dona

Descompte en nòmina - Quota UGT

Fins a nova ordre descompti de la meva nòmina la quota sindical i aboni-la a Unió General de Trebal ladors de Catalunya.

Nom afiliat/da
(deutor/a)

DNI, NIE, passaport

Signatura del trebal lador

ProvínciaPaís

Domici l i

Província

Desitges rebre
correu postal?

Telèfon

Ref. Federació

Esc. Pis Porta

Adreça electrònica

Mòbil

Desitges rebre
correu electrònic? Sí NoSí No

Municipi Codi postal

Dades empresa

Seguretat Social

Empresa

Domici l i

Província

Telèfon

Sector empresa

Centre CIF

Activitat

Esc. Pis Porta

Municipi Codi postal

Fax Adreça electrònica

Ets delegat/ada sindical? Hi ha representació sindical? Sí NoSí No

1. Clàusula d’informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Unió General de Treballadors de Catalunya (d’ara endavant UGT de Catalunya) - CIF:
G-08496622. Adreça postal: rambla del Raval 29-35 - 08001 (Barcelona) Espanya. Delegat/ada de Protecció de
Dades: dpd@catalunya.ugt.org

En nom de la UGT de Catalunya, t’informem que tractem la informació que ens faci l ites voluntàriament, amb les
final itats principals següents:
• Gestió de la relació de l’afi l iat/ada amb UGT de Catalunya i la Caixa Resistència de la UGT de Catalunya (si has

optat per aquesta)
• Gestió d’enviaments de notícies i comunicacions sobre l’acció sindical duta a terme per la UGT de Catalunya, així

com tot al lò que afecti la vida interna del sindicat.
• Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical .
• Elaboració d’estadístiques.
• Prestació de serveis per la teva condició d’afi l iat.
• En cas d’ostentar representació sindical, les teves dades es tractaran per a la real ització i seguiment de les

activitats sindicals contemplades en la legislació específica.

A més, UGT de Catalunya sol ·l icita la teva autorització per a les següents final itats addicionals:

• Enviament de notícies, comunicacions i oferta de serveis d’índole diversa que puguin ser del teu interès.

Sí, ho autoritzo

En aquest sentit, també t’informem que la base que legitima l’anterior tractament es fonamenta en el següent:
• Obtenció del teu consentiment exprés.
• Execució correcta del contracte signat entre les parts.
• Exigències legals derivades de la Llei orgànica de l l ibertat sindical .

Per gestionar correctament les final itats principals anteriorment esmentades, serà necessari cedir les teves dades a
altres col ·lectius. A més, no serà necessari enviar les teves dades a països que estiguin situats fora de la Unió
Europea.

Tens dret a obtenir una confirmació sobre si a la UGT de Catalunya estem tractant les teves dades personals. Per
tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o a sol ·l icitar-ne la supressió quan
ja no siguin necessàries, així com altres drets, mitjançant correu postal dirigit el Delegat de Protecció de dades, en el
domici l i social de l’organització, o en la següent adreça de correu electrònic dpd@catalunya.ugt.org. Per més
informació et l l iurem la clàusula d’informació addicional sobre el tractament de les dades personals que la UGT de
Catalunya real itza sobre les teves dades.

Data i signatura

Pagament de la quota sindical Trimestral Semestral Anual Descompte en nòmina

Federació d’Indústria, Construcció i

Agro (FICA)

Rbla. del Raval 29-35, 2a planta

08001 Barcelona

Tel. 93 301 83 62, Fax 93 302 06 25

fica@ugtfica.cat

www.ugtfica.cat

Federació de Serveis, Mobilitat i

Consum (FeSMC)

Rbla. del Raval 29-35, 3a i 4a planta

08001 Barcelona

Tel. 93 304 68 03, Fax 93 304 68 81

fesmcugt@catalunya.ugt.org

www.fesmcugt.cat

Federació d’Empleades i Empleats dels

Serveis Públics (FeSP)

Rbla. del Raval 29-35, 3a planta

08001 Barcelona

Tel. 93 295 61 11, Fax 93 295 61 08

fesp@catalunya.ugt.org

www.fespugt.cat

Unió de Jubilats i Pensionistes

Rbla. del Raval 29-35, planta baixa

08001 Barcelona

Tel. 93 304 68 27, Fax 93 304 68 09

jubilats@catalunya.ugt.org

www.ugt.cat/jubilats

Confederació de Treballadors

Autònoms de Catalunya (CTAC)

Rbla. de Santa Mònica, 10, 2a planta

08002 Barcelona

Tel. 93 327 14 98, Fax 93 601 10 29

ctac@catalunya.ugt.org

www.autonoms.com

Anoia-Alt Penedès-Garraf

C. de Sant Josep, 5

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 814 14 40, Fax 93 811 58 87

ugt@apg.ugt.org

Bages-Berguedà

Pg. de Pere II I, 60-62, 08242 Manresa

Tel. 93 874 44 11, Fax 93 874 62 61

ugt@bagesbergueda.ugt.org

Baix Llobregat

C. del Revolt Negre, 12, 08940 Cornellà

Tel. 93 261 90 09, Fax 93 261 91 34

ugtbaix@baixllobregat.ugt.org

Barcelona

Rbla. del Raval 29-35

08001 Barcelona

Tel. 93 295 61 00, Fax 93 304 68 35

ugt@catalunya.ugt.org

Barcelonès Nord

Pl. Mag Li-Chan, s/n, 08912 Badalona

Tel. 93 387 22 66, Fax 93 387 25 12

badalona@catalunya.ugt.org

Comarques Gironines

C. de Miquel Blay, 1, 3r i 4t, 17001 Girona

Tel. 972 21 51 58, Fax 972 20 81 71

ugt@girona.ugt.org

L’Hospitalet

Rbla. Marina, 429-431, bis

08901 L’Hospitalet

Tel. 93 338 92 53, Fax 93 261 24 25

ugt@hospitalet.ugt.org

Maresme

Pl. de les Tereses, 17, 08302 Mataró

Tel. 93 790 44 46, Fax 93 755 10 17

mataro@catalunya.ugt.org

Osona

Pl. d’Osona, 4, 1r, 08500 Vic

Tel. 93 889 55 90, Fax 93 885 24 84

osona@catalunya.ugt.org

U.T. Tarragona

C. d’Ixart, 11, 1a planta

43003 Tarragona

Tel. 977 21 31 31, Fax 977 23 42 01

ugt@tarragona.ugt.org

U.T. Terres de l’Ebre

C. de la Ciutadella, 13, 1a

43500 Tortosa

Tel. 977 44 44 56, Fax 977 44 33 81

ugt@tortosa.ugt.org

Terres de Lleida

Av. de Catalunya, 2, 25002 Lleida

Tel. 973 27 08 01, Fax 973 28 10 15

ugt@lleida.ugt.org

Vallès Occidental

Rambla, 73, 08202 Sabadell

Tel. 93 725 76 77, Fax 93 725 72 22

ugt@vallesocc.ugt.org

Vallès Oriental

C. d’Esteve Terrades, 30-32, baixos

08400 Granollers

Tel. 93 870 42 58, Fax 93 879 65 17

ugt@nom.ugt.org

AMIC (Associació d’Ajuda Mútua

d’Immigrants a Catalunya)

Rbla. del Raval, 29-35, planta baixa

08001 Barcelona

Tel. 93 304 68 41, Fax 93 304 68 25

amic@associacioamic.cat

www.associacioamic.cat

Avalot – Joves de la UGT de Catalunya

Rbla. del Raval, 29-35, 08001 Barcelona

Tel. 93 304 6818, Fax 93 304 6825

avalot@catalunya.ugt.org

Institut per al Desenvolupament de la

Formació i l’Ocupació (IDFO)

Rbla. del Raval 29-35, 1a planta

08001 Barcelona

Tel. 93 268 92 92, Fax 93 319 75 94

idfo@idfo.com, www.idfo.com

Oficina de Serveis a l’Afiliat

Rbla. de Santa Mònica, 10, planta baixa

08002 Barcelonaa

Tel. 93 304 68 22/48

Fax: 93 304 68 54

ofserveis@catalunya.ugt.org

atencioafiliat@catalunya.ugt.org

www.ugt.cat/descomptes

Sindicalistes Solidaris

Rbla. del Raval 29-35, planta baixa

08001 Barcelona

Tel. 93 412 13 27, Fax 93 412 53 74

sindicalistes@sindicalistessolidaris.org

www.sindicalistessolidaris.org

Federacions Seus territorials Organismes i serveis

Núm.

Cognoms

Data naixement

Nom
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