Registre d'entrada a MC MUTUAL

Declaració de l'empresa sobre la inexistència de llocs de treball compatibles
El Sr./La Sra.
en qualitat de

amb DNI/NIE/passaport
l'organisme o empresa

, amb CIF número

codi de compte de cotització número

i domicili a
núm.

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

de

a la localitat de

i amb codi postal

,

.

DECLARA
Que la Sra.
treballadora d'aquesta empresa amb DNI/NIE/passaport
Social
com a treballadora per compte d'altri

i número de la Seguretat

 Que el seu lloc de treball consisteix a
 Que amb relació al seu lloc de treball actual, existeix un altre lloc de treball compatible amb el seu estat:
SÍ
NO (marqui la que procedeixi)
 Que malgrat l'existència d'un altre lloc de treball, concorre (1):
A. Impossibilitat tècnica o objectiva
SÍ
NO (marqui la que procedeixi)
B. No poder exigir-se raonablement per motius justificats
SÍ
NO (marqui la que
procedeixi)
Expliqui en què consisteix aquesta

 Que la data en què l'empresa ha decidit suspendre la relació laboral és (2) :
,

de

Vo Bo representant del Servei de Prevenció

de
Signatura i segell de l'empresa

(Vigilància de la Salut)

S'adjunta informe annex

SÍ

NO

(1) En cas que concorrin els motius de la lletra A i B, ha de completar els dos apartats
(2) Indiqui el dia següent a l'últim dia abonat per l'empresa

Aquest document podrà ser utilitzat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social a l'efecte d'emetre l'informe previst en
els articles 39.6 i 47.6 del Reial decret 295/2009, de 6 de març, en cas d'existència de possibles contradiccions o indicis
de connivència per a l'obtenció de la prestació. En aquest cas, el termini per resoldre se suspendrà durant un període
màxim de quinze dies.
12/2018 – Versió 2.0

REL 21002-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

