DNI

Data naixement

-

Nom:

/

/

Cognoms

Sexe H D

Telèfon:

Adreça
Població
Comunicacions

Codi postal
Només paper

Només e-mail

Paper i e-mail.

Generalitat

Local

Empr. públiques

P. Local i Bombers

No en vull rebre

Correu electrònic
Sector
Subsector
Situació
Administració
Vinculació

Activa

Aturada

Organisme/jutjat

Justícia

Jubilació

Generalitat, Justícia, Correus, Ajuntament de..., Diputació de..., empresa ...
Funcionarial

Interinatge

Categoria
Administració

Correus

Laboral

Temporal
Núm. func./NRP

General

Especial

Concejalia de …, Conselleria de…, …

Cos/escala A1

Adreça

Servei/sala núm.

Població

Secc./oficina/dep.

Tel.

Unitat/centre treball:

C. postal
Normal

Reduïda

B

C1

C2

AP

Edifici

DT/DG

Quota sindical

A2

Ext.
Torn:

Jubilat/aturat

Especial

En virtut de la Llei Orgànica 15/99, de 13/12, de protecció de dades de caràcter personal, el SINDICAT DE
TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LES ADMINISTRACIONS I SERVEIS PÚBLICS-INTERSINDICAL VALENCIANA
ha incorporat als fitxers que contenen els seus sistemes informàtics les dades que ens ha facilitat. El sindicat
té notificats aquests fitxers davant l'Agència de Protecció de Dades i disposa i aplica totes les mesures de
seguretat previstes en el RD1720/07, de 21/12, i la resta de normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, com a garantia de confidencialitat. Podreu exercitar sempre que vulgueu els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a STAS-INTERSINDICAL. C/ Juan de Mena, 22,
baixos. 46008 VALÈNCIA.

Signe i autoritze

____ /____________________ /20____
OMPLIR NOMÉS PER A DESCOMPTE EN NÒMINA

Nom i cognoms:

Núm. func./NRP

Done la conformitat perquè siga descomptada de la meua nòmina la quota sindical corresponent al Sindicat de
Treballadores i Treballadors de les Administracions i Serveis Públics-Intersindical Valenciana (STAS-Iv)

FDO.

de

SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LES ADMINISTRACIONS I SERVEIS PÚBLICS-IV

20

Juan de Mena, 22 baixos. 46008 València. Tf. 963942703 Fax. 963943725 stas.intersindical.org stas@intersindical.org

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA
A omplir pel sindicat:
Referència de l'ordre de domiciliació:

-

(DNI afiliat)
Identificador del sindicat: ES09001G96109558
Nom del sindicat:

Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i Serveis Públics-Iv
CP 46008

Adreça: Juan de Mena, 22 baixos
País:

Població: València

Província: València

Espanya

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, la persona deutora autoritza STAS Intersindical Valenciana,
part creditora, a enviar instruccions a l'entitat de la persona deutora per a carregar al seu compte i a l'entitat per a
efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, la persona
deutora està legitimada al reemborsament per la seua entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb
aquesta. La sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les huit setmanes que segueixen la data de
càrrec en el seu compte. Pot obtindre més informació sobre els seus drets en l'entitat financera.

A omplir per la persona deutora:
Nom de la persona deutora:

(Titular compte de càrrec)

Adreça de la persona deutora:
Població:

Província:

CP
Swif BIC (Pot contindre 8 o 11 posicions)

Número de compte - IBAN
E

(24 posicions)

S

Tipus de pagament:
Data i localitat:

X

recurrent

únic
,

de

de 20

Signatura de la persona deutora

