Sindicat Mossos
d’Esquadra
C/ Aiguablava 55, 2a planta
08042 Barcelona
Tel.: 933 107 764
Fax: 932 935 361

Sol·licitud d’aﬁliació

Dades personals i ordre de pagament
Nom

Cognoms

Teléfon

E-mail

NIF

Data de naixement
Localitat de residència
Banc o caixa per domiciliació bancària

Signatura

Número IBAN
Quota trimestral

Quota anual

La quota inclou l’assegurança de nòmina

Data*

*
Es prega que a partir d’aquesta data i ﬁns a nou avís, facin efectiu el pagament dels rebuts que presenti el
Sindicat SME al compte damunt indicat.

Dades professionals i data d’alta a l’SME
Moss@s

PL

Pràctiques

Altres: especiﬁqueu

Destinació
Especialitat

Escamot
NO

Número TIP

SI

Especiﬁqueu
Categoria

Alta 1 gener

Alta 1 abril

Alta 1 juliol

Promoció
Alta 1 octubre

Alta avui

Autoritzo rebre informació del sindicat a través dels canals de comunicació establerts a l’efecte

Envia la sol·licitud degudament omplenada i signada per e-mail a: sme@sme-mossos.cat
CONDICIONS D’AFILIACIÓ: La aﬁliació al sindicat es fa per anys naturals. Arribat a 31 de desembre si no hi ha hagut notiﬁcació legal en contrari
per part de l’aﬁliat/da, a data 1 de gener es renovarà automàticament la aﬁliació per altre any natural, i així successivament.
Les quotes es domiciliaran trimestralment els mesos de gener, abril, juliol i octubre. Aquelles noves aﬁliacions que es produeixin una vegada
iniciat l’any i respectiu trimestre, es domiciliarà la part corresponent de la quota d’aquell període.
Per donar-se de baixa del sindicat SME, caldrà notiﬁcar per e-mail aquests extrems com a màxim 15 dies abans que ﬁnalitzi el trimestre.
El sindicat es reserva la potestat de reclamar aquelles comissions o càrrecs que s’hagin produït derivats de l’acció u omissió de
qui havia estat aﬁliat/da.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals seran
incorporades en un ﬁtxer responsabilitat del Sindicat Mossos d’Esquadra SME, inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, amb la ﬁnalitat de gestionar la seva condició d’aﬁliat i prestació de serveis, així com per a l’enviament d’informació sindical. En tot cas,
com a interessat/da podrà exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició, davant aquesta entitat en els
termes establerts en la legislació vigent dirigint-se per correu electrònic a sme@sme-mossos.cat, o bé per correu postal a l’adreça Carrer
Aiguablava 55, 2a planta, 08042 Barcelona.

Qualsevol dubte o informació que necessitis 933 107 764

Gràcies per conﬁar en nosaltres

www.sme-mossos.cat
@smemossos
@sme_mossos
@smemossos1

