Esborrar dades

Imprimir

DECLARACIÓ DE LA TREBALLADORA PER COMPTE
PROPI SOBRE LA SITUACIÓ DE RISC DURANT
L’EMBARÀS O LA LACTÀNCIA NATURAL
Dades de la treballadora
Cognoms i nom

DNI/NIE/passaport

Domicili
Localitat

N.

Bloc

Província

Escala

Pis

Porta

Codi postal

N. Seguretat Social

Règim especial

Telèfon de contacte

Declara
1. Que realitza les següents activitats i que les condicions del lloc de treball són:

2. Que el risc específic durant l’embaràs

o la lactància natural

és de:

3. Que sí / no existeix un treball o funció en eixa activitat, compatible amb el seu estat, que pugui ser dut a terme per ella en
la seva condició de treballadora per compte propi o d’empleada de la llar.
Aquest document, juntament amb la resta dels que integren l’expedient tramitat per Unió de Mútues, podrà ser presentat per la Mútua davant la Inspecció de Treball
i Seguretat Social quan es detectin contradiccions en les declaracions i certificacions aportades, a fi de que per part d’aquesta s’emeti l’informe previst en el Reial
Decret 295/2009, de 6 de març, sobre la seva conformitat o discrepància en relació amb les mesures adoptades per l’empresa o per la treballadora autònoma. En
aquests casos, el termini de trenta dies perquè Unió de Mútues notifiqui el reconeixement o denegació del dret al subsidi quedarà suspès fins a la recepció d’aquest
informe.

En ............................................................., a ............... de ........................................................................... de ...................

F039-01-007-CA/03

Signatura

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, l’informem que el responsable del tractament de les seves dades és Unió de Mútues, MCSS
n. 267. La finalitat del tractament de les seves dades serà la de gestionar l’assistència sanitària i prestació econòmica, així com realitzar qualsevol tràmit necessari
dins el marc de les atribucions legalment encomanades a aquesta entitat com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social. No se cediran dades a tercers per
cap finalitat llevat l’obligació legal com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social. Unió de Mútues garanteix el secret professional dels que intervenen en el
tractament de les seves dades, així com el respecte a la intimitat personal i familiar dels interessats, entesa com un dret fonamental d’aquests. L’informem que vostè
té dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades així com a la portabilitat d’aquestes en els termes legalment establerts,
mitjançant escrit dirigit a UNIÓ DE MÚTUES, MCSS n. 267, al domicili situat en l’Av. del Lledó, 69, 12004 Castelló, o presentant-lo en qualsevol de les seves
delegacions. A través del següent enllaç web https://www.uniondemutuas.es/politicadeprivacitatiprotecciodedadesdecaracterpersonal/ li proporcionem informació
addicional sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.
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