Declaració de situació d’activitat

Registre d’entrada
a MC Mutual

Resolució de 04/02/2004 de l’INSS i Resolució de 22/03/2004 de l’ISM, sobre compliment pels treballadors per compte propi de
l’obligació establerta al Reial decret 1273/2003, en la qual s’estableix que la declaració haurà de presentar-se dins dels 15 dies
següents a la data de la baixa mèdica, en el cas d’incapacitat temporal i dels 15 dies següents a la suspensió de l’activitat, en els
supòsits de risc durant l’embaràs / durant la lactància natural.

Nom i cognoms:_______________________________________________________________________________________________________
DNI/ NIE / Passaport: ______________________ Nº de la Seguretat Social: ______________________________________________________
Domicili: ______________________________________ Nº: ____ Pis: ___ Lletra: ___ CP: ___________________________________________
Província: __________________________ Tel. fix: ___________________ Tel. mòbil: _______________________________________
Correu electrònic: _____________________________________________________________________________________________________

Declara sota la seva responsabilitat
Ser el titular d’un establiment mercantil, industrial o d’una altra naturalesa, les dades del qual són:
Nom de l’empresa: ______________________________________________CIF/NIF: ______________________________________
Domicili de l’activitat: ___________________________________________________ Nº: ____ Pis: ____ Lletra: ________________
Mutual Midat Cyclops, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 1 . CIF G-64172513

Província: _____________________________CP: _______ Tel. fix: _____________ Tel. mòbil: ______________________________
Activitat econòmica / Ofici / Professió: ___________________________________________________________________________
i que durant la situació de:
Incapacitat Temporal

Risc durant l’embaràs / lactància

l’activitat queda en la següent situació:
Cessament temporal de l’activitat mentre persisteixi la situació anterior
Cessament definitiu de l’activitat
Gestionat per una altra persona (dades a continuació):
Nom i cognoms: _____________________________________________________________________________________
DNI/NIE/Passaport: ______________ Nº Seg. Social: _______________ Data d’alta en l’empresa: ___________________
Relació amb el titular:
Familiar (Parentiu): ______________________________

Empleat

Altra persona

No ser el titular d’un establiment mercantil, industrial o d’una altra naturalesa però es troba inclòs en el Règim Especial
de Treballadors per Compte Propi o Autònoms en raó de l’activitat econòmica de:
____________________________________________________________________________________________________________
Domiciliada en: ____________________________________________ Nº: ____ Pis: _____ Lletra: ____ CP: ___________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

A _________________ , a ___ de/d’________________ de 20 ____
Signatura del treballador
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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 emparí. 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

