Registre d'entrada a MC MUTUAL

Els camps en color taronja els ha d'emplenar MC MUTUAL

Relació dels riscos específics als quals està exposada la treballadora

Referència interna

El Sr./La Sra.
amb DNI/NIE/passaport

en qualitat de titular de la llar familiar amb codi de

compte de cotització número
núm.
.

i domicili a
a la localitat de

, província de

amb codi postal

.

i telèfon de contacte número

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

.

DECLARA
Que la Sra.
amb DNI/NIE/passaport

empleada d'aquesta llar familiar amb número de la Seguretat

Social
 Que amb relació a les seves funcions actuals, hi ha la possibilitat d'adaptació del lloc de treball o l'existència d'un
altre lloc de treball o funció compatible amb el seu estat

SÍ

NO

(marqui la que procedeixi)

 Els motius pels quals el canvi de lloc de treball o de funcions no resulta tècnicament o objectivament possible, o no
pot raonablement exigir-se, són els següents

 Per això s'ha decidit la suspensió del contracte de treball amb data
,

de/d'

de
Signatura del titular de la llar familiar
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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 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

