¡Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente para su posterior impresión y almacenamiento. Para rellenar los campos, sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente y una vez
cumplimentado podrá pasar al siguiente campo pulsando la tecla tabulador. Una vez haya cumplimentado todos los campos, imprímalo o guárdelo.

Elkartzeko Proposamena
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Elkartzearen iraunaldia: Urte luzagarriak

Enpresaren datuak_____________________________________________________________________
Izena edo Izen soziala:
Helbidea
Egoitza soziala:

Herria

Probintzia

P.K.

Lantokia:

Herria

Probintzia

P.K.

IFK/IFZ

Hasierako langile kopurua

Telefonoa

Faxa

Mutuari Elkartzeko eskaera egiten dio, LAN-ISTRIPUAK ETA LANEKO GAIXOTASUNAK estaltzeko, eta ziurtatzen du jarraian adierazitako
datuak egiazkoak direla.

Lan-jarduerari buruzko datuak _____________________________________________________________
Elkartu nahi den establezimenduaren edo industriaren ekonomia-jarduera:

Norentzako alea: Diruzaintza

Ezartzekoa den hitzarmen kolektiboa
Zuzenean aseguratzen da lan-istripu eta laneko
gaixotasunengatiko aldi baterako ezintasuna?
Laneko gaixotasunak izateko arriskua
dakarten lanak egiten al dira?
Ba al dago enpresan laneko gaixotasuna
edo ezintasuna onartuta duen langilerik?

Baiezkoa emanez gero, adierazi
ebazpen-data
Halakoetan, aldizka azterketarik
egiten al da?
Ba al du enpresak beste lantokirik
Gizarte Segurantzan alta emanda?

Estali beharreko arriskuak
Babesturik dauden lanen azalpena

Enpresa-batzordeak edo Langileen ordezkariak igorritako txostena
Erantsi egin da
Ez da erantsi ez dagoelako langileen ordezkaritzan diharduen halakorik

COD-4.126/2 IV/2005

Ez da erantsi, zergatia: (adierazi zergatia)

Langileak

Elkartzeko Proposamena
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Elkartzearen iraunaldia: Urte luzagarriak

Elkartzea ontzat ematea ______________________________________________________________
Enpresak adierazten du Mutuaren Estatutuak eta Elkartzeko Hitzarmenaren Baldintza Orokorrak ezagutzen dituela, eta bere osotasunean onartzen
ditu. Enpresak adierazten du Mutuaren Estatutuak eta Elkartzeko Hitzarmenaren Baldintza Orokorrak ezagutzen dituela, eta bere osotasunean
onartzen ditu. FREMAPek, Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen 61 zenbakidun Mutua, eskaera onartzen du eta bere gain hartzen du Enpresaren
lan-istripuen eta laneko gaixotasunen arriskuen estaldura.

(e)n, 20
Enpresak

(e)ko

ren

(e)an

Mutuak

Izp.:
Kargua:
DATUEN BABESARI BURUZKO ARGIBIDE-OHARRA
2016/679 (UE) Datuen Babesarako Araudi Orokorrak dioenaren arabera, emandako datu pertsonalak, FREMAP GIZARTE SEGURATZAREKIN
LANKIDETZA DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUA, tratamenduaren Arduradun gisa, eta helbidea Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda –
MADRID duena, erabiliak izango direla jakinarazten dizugu.

COD-4.126/2 IV/2005

Norentzako alea: Diruzaintza

Zure datuak jaso eta erabiltzearen helburua elkartutako enpresarekin harreman administratiboa kudeatzea eta indarrean dagoen araudiagatik Mutuak
dituen kontingentzien kudeaketan laguntzea da, egiten den erabilpena beharrezkoa izanda legea betetzeko, eta kontratu bat aurrera eramateko
(aipatutako Reglamentuaren 6.1 c) artikulua)
Era berean, hirugarrengoei ez diegu internazional mailan daturik emango, legeak behartu ezean, eta zure datuak jaso ziren helburua betetzeko
beharrezkoa den denboran bakarrik gordeko dira, eta egon daitezkeen ardurak eta egon daitezkeen erreklamazio prozesuei erantzuteko
Dagokizun sarbide, zuzenketa, ezabatze, aurkaritza, portabilitate zein tratamendu mugaketa eta automatizatutako erabaki pertsonalen objetu ez
izatearen eskubideak erabili ditzazkezu. Honetarako, idatziz jakinarazi beharko duzu lehen emandako helbidera edo ondorengo posta elektroniko
helbidera idatziz: derechos_arco@fremap.es
Zure datuen tratamenduaren inguruko informazio gehiago jakin nahi izanez gero hemen sar zaitezke: www.fremap.es.
Era berean, Kontro Agintaritza erreklamatu dezakezula jakinarazten dizugu (Espainiako Datu Babesen Erakundea www.aepd.es)

Elkartze-agiriaren eranskina

Gertakizun arruntengatiko aldi baterako
ezintasunaren prestazioa
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Estaldura honen mugaeguna: Lan-istripuengatiko Elkartzeagiriaren bera

Enpresaren datuak_____________________________________________________________________
Izena edo Izen soziala:
Helbidea
Egoitza soziala:

Herria

Probintzia

P.K.

Lantokia:

Herria

Probintzia

P.K.

IFK/IFZ

Hasierako langile kopurua

Telefonoa

Faxa

Bertan agertzen diren datuak zuzenak direla adieraziz, Mutuara atxikitzea eskatzen du, Gaixotasun Arruntagatik Aldi Baterako Ezgaitasunaren
Prestazio Ekonomikoa izan dezan.

Lan-jarduerari buruzko datuak

Norentzako alea: Diruzaintza

Elkartu nahi den establezimenduaren edo industriaren ekonomia-jarduera

Erabilitako aukera_______________________________________________________________________
Gertakizun arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunaren prestazioa:

Bermatutako prestazioak
Lantokietan zerbitzu ematen duten langileen gaixotasun arrunt edo lanez kanpoko istripuengatiko aldi baterako
ezintasunaren subsidioa.Horien kontuen kodeak Elkartzeko proposamen agiriaren eranskinean zehazten dira, dagozkien
zenbatekoetan eta Gizarte Segurantzaren Araubidean prestazio horretarako ezarritako baldintza eta arauei jarraiki.

Soldata arautzailea ______________________________________________________________________

COD-4.126 III/2007

Langileen izen-zerrendetan adierazitakoa, dagokion Gizarte Segurantzaren araubidean ezarritakoarekin bat etorriz.

Elkartze-agiriaren eranskina

Gertakizun arruntengatiko aldi baterako
ezintasunaren prestazioa
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Estaldura honen mugaeguna: Lan-istripuengatiko Elkartzeagiriaren bera

Enpresa-batzordeak edo Langileen ordezkariak igorritako txostena _____________________________
Erantsi egin da
Ez da erantsi ez dagoelako langileen ordezkaritzan diharduen halakorik
Ez da erantsi, zergatia: (adierazi zergatia)

Elkartzea ontzat ematea______________________________________________________________
Elkartutako enpresak adierazten du Mutuaren Estatutuak eta Elkartzeko Hitzarmenaren Baldintza Orokorrak ezagutzen dituela, eta bere
osotasunean onartzen ditu. FREMAPek, Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen 61 zenbakidun Mutua, eskaera onartzen du eta bere
gain hartzen du aipatutako Enpresaren Aldi baterako ezintasunaren prestazioen estaldura.

(e)n, 20

Norentzako alea: Diruzaintza

Enpresak

(e)ko

ren

(e)an

Mutuak

Izp.:
Kargua:
DATUEN BABESARI BURUZKO ARGIBIDE-OHARRA
2016/679 (UE) Datuen Babesarako Araudi Orokorrak dioenaren arabera, emandako datu pertsonalak, FREMAP GIZARTE SEGURATZAREKIN
LANKIDETZA DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUA, tratamenduaren Arduradun gisa, eta helbidea Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda –
MADRID duena, erabiliak izango direla jakinarazten dizugu.
Zure datuak jaso eta erabiltzearen helburua elkartutako enpresarekin harreman administratiboa kudeatzea eta indarrean dagoen araudiagatik Mutuak
dituen kontingentzien kudeaketan laguntzea da, egiten den erabilpena beharrezkoa izanda legea betetzeko, eta kontratu bat aurrera eramateko
(aipatutako Reglamentuaren 6.1 c) artikulua)
Era berean, hirugarrengoei ez diegu internazional mailan daturik emango, legeak behartu ezean, eta zure datuak jaso ziren helburua betetzeko
beharrezkoa den denboran bakarrik gordeko dira, eta egon daitezkeen ardurak eta egon daitezkeen erreklamazio prozesuei erantzuteko
Dagokizun sarbide, zuzenketa, ezabatze, aurkaritza, portabilitate zein tratamendu mugaketa eta automatizatutako erabaki pertsonalen objetu ez
izatearen eskubideak erabili ditzazkezu. Honetarako, idatziz jakinarazi beharko duzu lehen emandako helbidera edo ondorengo posta elektroniko
helbidera idatziz: derechos_arco@fremap.es
Zure datuen tratamenduaren inguruko informazio gehiago jakin nahi izanez gero hemen sar zaitezke: www.fremap.es.

COD-4.126 III/2007

Era berean, Kontro Agintaritza erreklamatu dezakezula jakinarazten dizugu (Espainiako Datu Babesen Erakundea www.aepd.es)

¡Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente para su posterior impresión y almacenamiento. Para rellenar los campos, sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente y una vez
cumplimentado podrá pasar al siguiente campo pulsando la tecla tabulador. Una vez haya cumplimentado todos los campos, imprímalo o guárdelo.

Elkartzeko Proposamena
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Elkartzearen iraunaldia: Urte luzagarriak

Enpresaren datuak_____________________________________________________________________
Izena edo Izen soziala:
Helbidea
Egoitza soziala:

Herria

Probintzia

P.K.

Lantokia:

Herria

Probintzia

P.K.

IFK/IFZ

Hasierako langile kopurua

Telefonoa

Faxa

Mutuari Elkartzeko eskaera egiten dio, LAN-ISTRIPUAK ETA LANEKO GAIXOTASUNAK estaltzeko, eta ziurtatzen du jarraian adierazitako
datuak egiazkoak direla.

Lan-jarduerari buruzko datuak _____________________________________________________________
Elkartu nahi den establezimenduaren edo industriaren ekonomia-jarduera:

Norentzako alea: FREMAP

Ezartzekoa den hitzarmen kolektiboa
Zuzenean aseguratzen da lan-istripu eta laneko
gaixotasunengatiko aldi baterako ezintasuna?
Laneko gaixotasunak izateko arriskua
dakarten lanak egiten al dira?
Ba al dago enpresan laneko gaixotasuna
edo ezintasuna onartuta duen langilerik?

Baiezkoa emanez gero, adierazi
ebazpen-data
Halakoetan, aldizka azterketarik
egiten al da?
Ba al du enpresak beste lantokirik
Gizarte Segurantzan alta emanda?

Estali beharreko arriskuak
Babesturik dauden lanen azalpena

Enpresa-batzordeak edo Langileen ordezkariak igorritako txostena
Erantsi egin da
Ez da erantsi ez dagoelako langileen ordezkaritzan diharduen halakorik

COD-4.126/2 IV/2005

Ez da erantsi, zergatia: (adierazi zergatia)

Langileak

Elkartzeko Proposamena
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Elkartzearen iraunaldia: Urte luzagarriak

Elkartzea ontzat ematea ______________________________________________________________
Enpresak adierazten du Mutuaren Estatutuak eta Elkartzeko Hitzarmenaren Baldintza Orokorrak ezagutzen dituela, eta bere osotasunean onartzen
ditu. Enpresak adierazten du Mutuaren Estatutuak eta Elkartzeko Hitzarmenaren Baldintza Orokorrak ezagutzen dituela, eta bere osotasunean
onartzen ditu. FREMAPek, Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen 61 zenbakidun Mutua, eskaera onartzen du eta bere gain hartzen du Enpresaren
lan-istripuen eta laneko gaixotasunen arriskuen estaldura.

(e)n, 20
Enpresak

(e)ko

ren

(e)an

Mutuak

Izp.:
Kargua:
DATUEN BABESARI BURUZKO ARGIBIDE-OHARRA
2016/679 (UE) Datuen Babesarako Araudi Orokorrak dioenaren arabera, emandako datu pertsonalak, FREMAP GIZARTE SEGURATZAREKIN
LANKIDETZA DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUA, tratamenduaren Arduradun gisa, eta helbidea Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda –
MADRID duena, erabiliak izango direla jakinarazten dizugu.
Zure datuak jaso eta erabiltzearen helburua elkartutako enpresarekin harreman administratiboa kudeatzea eta indarrean dagoen araudiagatik Mutuak
dituen kontingentzien kudeaketan laguntzea da, egiten den erabilpena beharrezkoa izanda legea betetzeko, eta kontratu bat aurrera eramateko
(aipatutako Reglamentuaren 6.1 c) artikulua)

COD-4.126/2 IV/2005

Norentzako alea: FREMAP

Era berean, hirugarrengoei ez diegu internazional mailan daturik emango, legeak behartu ezean, eta zure datuak jaso ziren helburua betetzeko
beharrezkoa den denboran bakarrik gordeko dira, eta egon daitezkeen ardurak eta egon daitezkeen erreklamazio prozesuei erantzuteko
Dagokizun sarbide, zuzenketa, ezabatze, aurkaritza, portabilitate zein tratamendu mugaketa eta automatizatutako erabaki pertsonalen objetu ez
izatearen eskubideak erabili ditzazkezu. Honetarako, idatziz jakinarazi beharko duzu lehen emandako helbidera edo ondorengo posta elektroniko
helbidera idatziz: derechos_arco@fremap.es
Zure datuen tratamenduaren inguruko informazio gehiago jakin nahi izanez gero hemen sar zaitezke: www.fremap.es.
Era berean, Kontro Agintaritza erreklamatu dezakezula jakinarazten dizugu (Espainiako Datu Babesen Erakundea www.aepd.es)

Elkartze-agiriaren eranskina

Gertakizun arruntengatiko aldi baterako
ezintasunaren prestazioa
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Estaldura honen mugaeguna: Lan-istripuengatiko Elkartzeagiriaren bera

Enpresaren datuak_____________________________________________________________________
Izena edo Izen soziala:
Helbidea
Egoitza soziala:

Herria

Probintzia

P.K.

Lantokia:

Herria

Probintzia

P.K.

IFK/IFZ

Hasierako langile kopurua

Telefonoa

Faxa

Bertan agertzen diren datuak zuzenak direla adieraziz, Mutuara atxikitzea eskatzen du, Gaixotasun Arruntagatik Aldi Baterako Ezgaitasunaren
Prestazio Ekonomikoa izan dezan.

Lan-jarduerari buruzko datuak

Norentzako alea: FREMAP

Elkartu nahi den establezimenduaren edo industriaren ekonomia-jarduera

Erabilitako aukera_______________________________________________________________________
Gertakizun arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunaren prestazioa:

Bermatutako prestazioak
Lantokietan zerbitzu ematen duten langileen gaixotasun arrunt edo lanez kanpoko istripuengatiko aldi baterako
ezintasunaren subsidioa.Horien kontuen kodeak Elkartzeko proposamen agiriaren eranskinean zehazten dira, dagozkien
zenbatekoetan eta Gizarte Segurantzaren Araubidean prestazio horretarako ezarritako baldintza eta arauei jarraiki.

Soldata arautzailea ______________________________________________________________________

COD-4.126 III/2007

Langileen izen-zerrendetan adierazitakoa, dagokion Gizarte Segurantzaren araubidean ezarritakoarekin bat etorriz.

Elkartze-agiriaren eranskina

Gertakizun arruntengatiko aldi baterako
ezintasunaren prestazioa
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Estaldura honen mugaeguna: Lan-istripuengatiko Elkartzeagiriaren bera

Enpresa-batzordeak edo Langileen ordezkariak igorritako txostena _____________________________
Erantsi egin da
Ez da erantsi ez dagoelako langileen ordezkaritzan diharduen halakorik
Ez da erantsi, zergatia: (adierazi zergatia)

Elkartzea ontzat ematea______________________________________________________________
Elkartutako enpresak adierazten du Mutuaren Estatutuak eta Elkartzeko Hitzarmenaren Baldintza Orokorrak ezagutzen dituela, eta bere
osotasunean onartzen ditu. FREMAPek, Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen 61 zenbakidun Mutua, eskaera onartzen du eta bere
gain hartzen du aipatutako Enpresaren Aldi baterako ezintasunaren prestazioen estaldura.

(e)n, 20

Norentzako alea: FREMAP

Enpresak

(e)ko

ren

(e)an

Mutuak

Izp.:
Kargua:
DATUEN BABESARI BURUZKO ARGIBIDE-OHARRA
2016/679 (UE) Datuen Babesarako Araudi Orokorrak dioenaren arabera, emandako datu pertsonalak, FREMAP GIZARTE SEGURATZAREKIN
LANKIDETZA DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUA, tratamenduaren Arduradun gisa, eta helbidea Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda –
MADRID duena, erabiliak izango direla jakinarazten dizugu.
Zure datuak jaso eta erabiltzearen helburua elkartutako enpresarekin harreman administratiboa kudeatzea eta indarrean dagoen araudiagatik Mutuak
dituen kontingentzien kudeaketan laguntzea da, egiten den erabilpena beharrezkoa izanda legea betetzeko, eta kontratu bat aurrera eramateko
(aipatutako Reglamentuaren 6.1 c) artikulua)
Era berean, hirugarrengoei ez diegu internazional mailan daturik emango, legeak behartu ezean, eta zure datuak jaso ziren helburua betetzeko
beharrezkoa den denboran bakarrik gordeko dira, eta egon daitezkeen ardurak eta egon daitezkeen erreklamazio prozesuei erantzuteko
Dagokizun sarbide, zuzenketa, ezabatze, aurkaritza, portabilitate zein tratamendu mugaketa eta automatizatutako erabaki pertsonalen objetu ez
izatearen eskubideak erabili ditzazkezu. Honetarako, idatziz jakinarazi beharko duzu lehen emandako helbidera edo ondorengo posta elektroniko
helbidera idatziz: derechos_arco@fremap.es
Zure datuen tratamenduaren inguruko informazio gehiago jakin nahi izanez gero hemen sar zaitezke: www.fremap.es.

COD-4.126 III/2007

Era berean, Kontro Agintaritza erreklamatu dezakezula jakinarazten dizugu (Espainiako Datu Babesen Erakundea www.aepd.es)

¡Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente para su posterior impresión y almacenamiento. Para rellenar los campos, sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente y una vez
cumplimentado podrá pasar al siguiente campo pulsando la tecla tabulador. Una vez haya cumplimentado todos los campos, imprímalo o guárdelo.

Elkartzeko Proposamena
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Elkartzearen iraunaldia: Urte luzagarriak

Enpresaren datuak_____________________________________________________________________
Izena edo Izen soziala:
Helbidea
Egoitza soziala:

Herria

Probintzia

P.K.

Lantokia:

Herria

Probintzia

P.K.

IFK/IFZ

Hasierako langile kopurua

Telefonoa

Faxa

Mutuari Elkartzeko eskaera egiten dio, LAN-ISTRIPUAK ETA LANEKO GAIXOTASUNAK estaltzeko, eta ziurtatzen du jarraian adierazitako
datuak egiazkoak direla.

Lan-jarduerari buruzko datuak _____________________________________________________________
Elkartu nahi den establezimenduaren edo industriaren ekonomia-jarduera:

Norentzako alea: Enpresa

Ezartzekoa den hitzarmen kolektiboa
Zuzenean aseguratzen da lan-istripu eta laneko
gaixotasunengatiko aldi baterako ezintasuna?
Laneko gaixotasunak izateko arriskua
dakarten lanak egiten al dira?
Ba al dago enpresan laneko gaixotasuna
edo ezintasuna onartuta duen langilerik?

Baiezkoa emanez gero, adierazi
ebazpen-data
Halakoetan, aldizka azterketarik
egiten al da?
Ba al du enpresak beste lantokirik
Gizarte Segurantzan alta emanda?

Estali beharreko arriskuak
Babesturik dauden lanen azalpena

Enpresa-batzordeak edo Langileen ordezkariak igorritako txostena
Erantsi egin da
Ez da erantsi ez dagoelako langileen ordezkaritzan diharduen halakorik

COD-4.126/2 IV/2005

Ez da erantsi, zergatia: (adierazi zergatia)

Langileak

Elkartzeko Proposamena
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Elkartzearen iraunaldia: Urte luzagarriak

Elkartzea ontzat ematea ______________________________________________________________
Enpresak adierazten du Mutuaren Estatutuak eta Elkartzeko Hitzarmenaren Baldintza Orokorrak ezagutzen dituela, eta bere osotasunean onartzen
ditu. Enpresak adierazten du Mutuaren Estatutuak eta Elkartzeko Hitzarmenaren Baldintza Orokorrak ezagutzen dituela, eta bere osotasunean
onartzen ditu. FREMAPek, Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen 61 zenbakidun Mutua, eskaera onartzen du eta bere gain hartzen du Enpresaren
lan-istripuen eta laneko gaixotasunen arriskuen estaldura.

(e)n, 20
Enpresak

(e)ko

ren

(e)an

Mutuak

Izp.:
Kargua:
DATUEN BABESARI BURUZKO ARGIBIDE-OHARRA
2016/679 (UE) Datuen Babesarako Araudi Orokorrak dioenaren arabera, emandako datu pertsonalak, FREMAP GIZARTE SEGURATZAREKIN
LANKIDETZA DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUA, tratamenduaren Arduradun gisa, eta helbidea Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda –
MADRID duena, erabiliak izango direla jakinarazten dizugu.
Zure datuak jaso eta erabiltzearen helburua elkartutako enpresarekin harreman administratiboa kudeatzea eta indarrean dagoen araudiagatik Mutuak
dituen kontingentzien kudeaketan laguntzea da, egiten den erabilpena beharrezkoa izanda legea betetzeko, eta kontratu bat aurrera eramateko
(aipatutako Reglamentuaren 6.1 c) artikulua)

COD-4.126/2 IV/2005

Norentzako alea: Enpresa

Era berean, hirugarrengoei ez diegu internazional mailan daturik emango, legeak behartu ezean, eta zure datuak jaso ziren helburua betetzeko
beharrezkoa den denboran bakarrik gordeko dira, eta egon daitezkeen ardurak eta egon daitezkeen erreklamazio prozesuei erantzuteko
Dagokizun sarbide, zuzenketa, ezabatze, aurkaritza, portabilitate zein tratamendu mugaketa eta automatizatutako erabaki pertsonalen objetu ez
izatearen eskubideak erabili ditzazkezu. Honetarako, idatziz jakinarazi beharko duzu lehen emandako helbidera edo ondorengo posta elektroniko
helbidera idatziz: derechos_arco@fremap.es
Zure datuen tratamenduaren inguruko informazio gehiago jakin nahi izanez gero hemen sar zaitezke: www.fremap.es.
Era berean, Kontro Agintaritza erreklamatu dezakezula jakinarazten dizugu (Espainiako Datu Babesen Erakundea www.aepd.es)

Elkartze-agiriaren eranskina

Gertakizun arruntengatiko aldi baterako
ezintasunaren prestazioa
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Estaldura honen mugaeguna: Lan-istripuengatiko Elkartzeagiriaren bera

Enpresaren datuak_____________________________________________________________________
Izena edo Izen soziala:
Helbidea
Egoitza soziala:

Herria

Probintzia

P.K.

Lantokia:

Herria

Probintzia

P.K.

IFK/IFZ

Hasierako langile kopurua

Telefonoa

Faxa

Bertan agertzen diren datuak zuzenak direla adieraziz, Mutuara atxikitzea eskatzen du, Gaixotasun Arruntagatik Aldi Baterako Ezgaitasunaren
Prestazio Ekonomikoa izan dezan.

Lan-jarduerari buruzko datuak

Norentzako alea: Enpresa

Elkartu nahi den establezimenduaren edo industriaren ekonomia-jarduera

Erabilitako aukera_______________________________________________________________________
Gertakizun arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunaren prestazioa:

Bermatutako prestazioak
Lantokietan zerbitzu ematen duten langileen gaixotasun arrunt edo lanez kanpoko istripuengatiko aldi baterako
ezintasunaren subsidioa.Horien kontuen kodeak Elkartzeko proposamen agiriaren eranskinean zehazten dira, dagozkien
zenbatekoetan eta Gizarte Segurantzaren Araubidean prestazio horretarako ezarritako baldintza eta arauei jarraiki.

Soldata arautzailea ______________________________________________________________________

COD-4.126 III/2007

Langileen izen-zerrendetan adierazitakoa, dagokion Gizarte Segurantzaren araubidean ezarritakoarekin bat etorriz.

Elkartze-agiriaren eranskina

Gertakizun arruntengatiko aldi baterako
ezintasunaren prestazioa
ARAUBIDEA OROKORRA

Agiriaren zk.
Kotizazio-kontuaren kodea:
Elkartzea indarrean sartzen den eguna:
Estaldura honen mugaeguna: Lan-istripuengatiko Elkartzeagiriaren bera

Enpresa-batzordeak edo Langileen ordezkariak igorritako txostena _____________________________
Erantsi egin da
Ez da erantsi ez dagoelako langileen ordezkaritzan diharduen halakorik
Ez da erantsi, zergatia: (adierazi zergatia)

Elkartzea ontzat ematea______________________________________________________________
Elkartutako enpresak adierazten du Mutuaren Estatutuak eta Elkartzeko Hitzarmenaren Baldintza Orokorrak ezagutzen dituela, eta bere
osotasunean onartzen ditu. FREMAPek, Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen 61 zenbakidun Mutua, eskaera onartzen du eta bere
gain hartzen du aipatutako Enpresaren Aldi baterako ezintasunaren prestazioen estaldura.

(e)n, 20

Norentzako alea: Enpresa

Enpresak

(e)ko

ren

(e)an

Mutuak

Izp.:
Kargua:
DATUEN BABESARI BURUZKO ARGIBIDE-OHARRA
2016/679 (UE) Datuen Babesarako Araudi Orokorrak dioenaren arabera, emandako datu pertsonalak, FREMAP GIZARTE SEGURATZAREKIN
LANKIDETZA DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUA, tratamenduaren Arduradun gisa, eta helbidea Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda –
MADRID duena, erabiliak izango direla jakinarazten dizugu.
Zure datuak jaso eta erabiltzearen helburua elkartutako enpresarekin harreman administratiboa kudeatzea eta indarrean dagoen araudiagatik Mutuak
dituen kontingentzien kudeaketan laguntzea da, egiten den erabilpena beharrezkoa izanda legea betetzeko, eta kontratu bat aurrera eramateko
(aipatutako Reglamentuaren 6.1 c) artikulua)
Era berean, hirugarrengoei ez diegu internazional mailan daturik emango, legeak behartu ezean, eta zure datuak jaso ziren helburua betetzeko
beharrezkoa den denboran bakarrik gordeko dira, eta egon daitezkeen ardurak eta egon daitezkeen erreklamazio prozesuei erantzuteko
Dagokizun sarbide, zuzenketa, ezabatze, aurkaritza, portabilitate zein tratamendu mugaketa eta automatizatutako erabaki pertsonalen objetu ez
izatearen eskubideak erabili ditzazkezu. Honetarako, idatziz jakinarazi beharko duzu lehen emandako helbidera edo ondorengo posta elektroniko
helbidera idatziz: derechos_arco@fremap.es
Zure datuen tratamenduaren inguruko informazio gehiago jakin nahi izanez gero hemen sar zaitezke: www.fremap.es.

COD-4.126 III/2007

Era berean, Kontro Agintaritza erreklamatu dezakezula jakinarazten dizugu (Espainiako Datu Babesen Erakundea www.aepd.es)

