DECLARACIÓ DE SITUACIÓ DE COTITZACIÓ EN PERÍODE
D’INACTIVITAT (SEA)
L'article 2.3 de la Llei 28/2011, modificat pel Reial decret llei 29/2012, estableix que quan un
treballador del sistema especial agrari acredita 30 jornades reals treballades en els últims
365 dies, ha de manifestar expressament la seva voluntat de cotitzar durant els períodes
d'inactivitat.

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

Sr./Sra.___________________________ amb núm. d'afiliació a la Seguretat Social
__________________________,núm. de DNI/NIE/passaport ________________________i
domicili a ________________________________, declara sota la seva responsabilitat que:

☐

Sí cotitza durant els períodes d'inactivitat. (1)

☐

No cotitza durant els períodes d'inactivitat.

(1) Ha d’aportar fotocòpia dels justificants de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als períodes d’inactivitat dels tres
mesos anteriors a la seva baixa mèdica.

En __________________ , el ____ de____________________________ del _______

Atentament,
Signat:

03/2019-Versió 3.0

_________________________

PDR0019_Cata

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, de la
informació exigida pel mencionat Reial Decret per a l’aprovació de l’incentiu o, si escau, a la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per comprovar la
informació facilitada, a més dels supòsits d’autorització expressa de l’interessat o en virtut de l’aplicació d’una Llei que ho ampari.
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, previa 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

