Rexistro de entrada en MC MUTUAL

Os campos en cor laranxa son para completar por MC MUTUAL

Certificado de Empresa

D./Dna.

na súa calidade

de

CERTIFICA, para os efectos da solicitude da prestación por IT, que son certos todos os datos que a

continuación se consignan,
1. Datos empresa
CCC

Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social número 1. CIF G-64172513

Nome ou razón social
Domicilio (rúa/praza/...)

Localidade

Código Postal

Provincia

2. Datos traballador/a
Segundo apelido

Primeiro apelido

Código Postal

Domicilio (rúa/praza/...)
N.º Seguridade Social
Data baixa médica

Grupo Cotización

Contrato tempo parcial
SI
NON

Data ata a que se aboou a IT

Data extinción/suspensión contrato

Nome

NIF/NIE/Pasaporte

Localidade

Provincia

Tipo de contrato

Causa baixa médica:
Enfermidade Común
Enfermidade Profesional

Causa extinción/suspensión

Data alta empresa

Data baixa empresa

Accidente Non Laboral
Accidente de Traballo

Días de vacacións anuais retribuídas e non gozadas
Dende.....................ata......................Base..........................

3. Bases de cotización para certificar segundo o suposto de pagamento directo
3.1. Se non se extinguiu a relación laboral ou a baixa médica é por accidente de traballo/enfermidade profesional

Certificado de cotización
do mes anterior á baixa
médica

Ano

Mes

Días

Base
Continxencias comúns

Base Continxencias
profesionais

Horas Extras e outros
conceptos (ano anterior)

Traballador/a
con
xornada a tempo parcial ou
fixo descontinuo: certificado
das bases de cotización
dos tres meses anteriores á
baixa médica

Ano

Mes

Días

Continxencias
comúns

Continxencias
profesionais

Horas Extras e outros
conceptos (ano anterior)
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Información detallada sobre protección de datos
Responsable do tratamento: Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social n.º 1 (MC MUTUAL).
Finalidade e lexitimidade do tratamento: Cumprimento das actividades encomendadas como Entidade Colaboradora coa Seguridade Social, en orde á tramitación da devandita
solicitude, conforme á lexislación vixente. Sen estes datos non poderá realizarse a devandita tramitación.
Destinatarios dos datos: Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros alleos, salvo o suposto da remisión á Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social ou, se é o caso, á Dirección
Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social para comprobar a información facilitada, ademais dos supostos de autorización expresa do interesado ou en virtude da aplicación dunha Lei
que o ampare.
Prazo de conservación dos datos: O tempo necesario para cumprir coas obrigas e responsabilidades derivadas da actividade de colaboración na xestión da Seguridade Social. Exercicio de
dereitos: Pode acceder, rectificar, opoñerse, suprimir os seus datos e exercer os seus demais dereitos mediante escrito dirixido a MC MUTUAL, logo de identificación, a Avda. Josep Tarradellas,
14-18, 08029 Barcelona, ou ao correo electrónico do Delegado de Protección de Datos, dpdatosmc@mc-mutual.com. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española
de Protección de Datos.
Máis información: www.mc-mutual.com/protecciondedatos

Rexistro de entrada en MC MUTUAL

Os campos en cor laranxa son para completar por MC MUTUAL

Certificado de Empresa

3.2. Se o pagamento directo é por extinción da relación laboral e a baixa médica derivada de enfermidade común
ou accidente non laboral

Mes

Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social número 1. CIF G-64172513

Ano

Días

Base continxencias
comúns

Ano

Mes

Días

Base continxencias comúns

Certificado
de
cotizacións
dos
últimos 180 días
naturais anteriores á
data de extinción da
relación laboral

Totais

Para os efectos de que se inicie o pagamento directo desta prestación dende o día
,

de

de 20

Sinatura e selo da empresa
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Información detallada sobre protección de datos
Responsable do tratamento: Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social n.º 1 (MC MUTUAL).
Finalidade e lexitimidade do tratamento: Cumprimento das actividades encomendadas como Entidade Colaboradora coa Seguridade Social, en orde á tramitación da devandita
solicitude, conforme á lexislación vixente. Sen estes datos non poderá realizarse a devandita tramitación.
Destinatarios dos datos: Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros alleos, salvo o suposto da remisión á Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social ou, se é o caso, á Dirección
Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social para comprobar a información facilitada, ademais dos supostos de autorización expresa do interesado ou en virtude da aplicación dunha Lei
que o ampare.
Prazo de conservación dos datos: O tempo necesario para cumprir coas obrigas e responsabilidades derivadas da actividade de colaboración na xestión da Seguridade Social. Exercicio de
dereitos: Pode acceder, rectificar, opoñerse, suprimir os seus datos e exercer os seus demais dereitos mediante escrito dirixido a MC MUTUAL, logo de identificación, a Avda. Josep Tarradellas,
14-18, 08029 Barcelona, ou ao correo electrónico do Delegado de Protección de Datos, dpdatosmc@mc-mutual.com. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación á Axencia Española de
Protección de Datos.
Máis información: www.mc-mutual.com/protecciondedatos

