
 
 

FORMULARI D’AFILIACIÓ 
 

        
 

DADES PERSONALS 
NOM:  

 
COGNOMS:  

 
DNI: 
DATA DE NAIXEMENT: 
DOMICILI PARTICULAR: 
CP:       POBLACIÓ: PROVINCIA: 
TELÈFON: 
E-MAIL:  

 
DADES PROFESSIONALS 
 

Nº OF:   DIRECCIÓ OF: 
CP: POBLACIÓ OF: 
NIVELL PROFESSIONAL: 
PROVINCIA: 
E-MAIL: 

 
 
COMPTE CÀRREC (IBAN):  

ES_ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ 
 
FIRMA: 

 

 
Protecció de dades: 
 
Quadres Grup Banc Sabadell (QGBS) és el Responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa de que aquestes dades 
seran tractades de conformitat al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de tramitar la seva afiliació així com la resta de gestions que comporta la gestió sindical; així com 
mantenir-lo informat dels aspectes i novetats que puguin ser del seu interès. Les dades seran conservades amb aquesta finalitat durant tot el 
temps en que estigui vigent la relació d’afiliació amb el sindicat i, encara després, durant tot el temps exigit per la legislació aplicable. Les dades 
no es comunicaran a tercers, llevat d’obligació legal. 
Drets que assisteixen a l’interessat: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les 
seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.  
Dades de contacte per exercir els seus drets : C/ Horta Novella 23, 08201 Sabadell (Barcelona) o al e-mail info@cuadrosgrupobancosabadell.es 
Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: 
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/es/info/politica-de-privacidad 

  
 Pots enviar-nos el formulari d’alta al CPI- 3532-0005 o escanejar-lo per correu electrònic a l’adreça 

info@cuadrosgrupobancosabadell.es 
 

Horta Novella 23, 08201 Sabadell, Barcelona 
Pàgina Web: www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

Data:  


