Registre d’entrada a MC MUTUAL

Els camps de color taronja han de ser emplenats per MC MUTUAL

CUME - Declaració situació d’activitat – Compte propi
Dades del sol·licitant
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI/NIE/Passaport

Núm. Afiliació a la Seguretat Social

Adreça completa
Telèfon fix/mòbil

Adreça electrònica

Mutual Midat Cyclops, Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 1. CIF G-64172513

Dades de l'activitat
Raó social

CIF

Activitat

CNAE

Codi Compte Cotització Principal

Nombre total empleats

Adreça completa
Sou el titular de l’activitat / establiment, mercantil, industrial o d'una altra naturalesa?
Tipologia empresa

Persona física

Societat unipersonal

Reducció de jornada (%)

Sí

No

Societat amb dos o més socis

Data inici reducció

Situació de l’activitat durant la reducció per CUME
Tancament temporal

Tancament definitiu

L'activitat es deixa a càrrec d'una altra persona

Horari abans de reducció

Horari després de reducció

Dies setmana:

Dies setmana:

Horari:

Horari:

Sense cobrir

Dades de la persona que gestiona l'activitat durant la reducció per CUME
Nom

Primer cognom

DNI/NIE/Passaport

Núm. Afiliació a la Seguretat Social

Càrrec a l'empresa

Segon cognom

Data d'alta a l'empresa

Parentiu amb titular de l’activitat

No

Sí

Tipus parentiu

Declaro,

sota la meva responsabilitat, que són certes les dades que consigno en aquest document i manifesto, igualment, que
m’han informat de l’obligació de comunicar a MC MUTUAL qualsevol canvi que es pugui produir en les dades
declarades i,

Autoritzo

la Mútua, mitjançant aquest document, a notificar-me via telemàtica, a l'adreça electrònica que es detalla, els actes
relacionats amb aquest tràmit. NO AUTORITZO

A

,

de

de 20

Signatura del sol·licitant o representant
CUME F2
12/2018 Versión 3.0
Informació detallada sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Mutual Midat Cyclops, Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social núm. 1 (MC MUTUAL).
Finalitat i legitimitat del tractament: Compliment de les activitats encomanades com a Entitat Col•laboradora de la Seguretat Social, a fi de tramitar la sol•licitud, de conformitat amb la legislació vigent. Sense aquestes dades no es
pot realitzar aquesta tramitació.
Destinataris de les dades: Les dades no seran objecte de cessió a tercers aliens, excepte el supòsit de la remissió a la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social o, si escau, a la Direcció General de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social per a comprovar la informació facilitada, a més dels supòsits d'autorització expressa de l'interessat o en virtut de l'aplicació d'una Llei que l'empari. La comunicació, per part seva, de dades del menor
s'efectua en mèrits d'una d'aquestes condicions que l'emparen legalment: progenitura, adopció, acolliment preadoptiu o permanent o equiparable jurídicament als anteriors, o tutela.
Termini de conservació de les dades: El temps necessari per complir amb les obligacions i responsabilitats derivades de l’activitat de col•laboració en la gestió de la Seguretat Social.
Exercici de drets: Podeu accedir, rectificar, oposar-vos, suprimir les vostres dades i exercir els altres drets que teniu mitjançant escrit dirigit a MC MUTUAL, prèvia identificació, a l’avinguda Josep Tarradellas, 14-18, 08029
Barcelona, o al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, dpdatosmc@mc-mutual.com. També teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Més informació: www.mc-mutual.com/protecciondedatos

