
PRDO132

(art.11 de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom)

(nº de empleats, socis, etc.)

(indicar el que procedeixi)

( nº de empleats, socis, etc.)

DECLARACIÓ DE SITUACIÓ DE L' ACTIVITAT PER A LA REDUCCIÓ DE
JORNADA PER CUIDAR DE MENORS AFECTATS PER CÀNCER O UNA  ALTRA

MALALTIA GREU

Amb número de la Seguretat Social,  DNI/ NIE/TIE

I amb domicili a

1. Declara sota la seva responsabilitat que:

És titular d'un establiment mercantil, industrial o d'una altra naturalesa (2) NoSí

Sí No

Que dit establiment té el seu domicili a:

Que la seva activitat econòmica, ofici o professió és la de:

2. És un treballador/a autònom/a econòmicament dependent (TRADE)

Si contesta que SÍ, especifiqui les dades del seu CLIENT PRINCIPAL:

Raó Social NIF

Direcció Tel

3. Que amb anterioritat a la reducció de jornada, el negoci es gestionava:
a. Amb els següents medis humans

 DNI/NIE/TIE

b. L'horari del negoci era de a

durant els següentss dies de la setmana de a

;

4. Que durant la reducció de la jornada per cuidar de fill amb cáncer o una altra malaltia
greu, el negoci queda en la següent situació:

a. Tancament de l'establiment, inactivitat parcial, persona a càrrec del negoci

b. Medis humans:

 DNI/NIE/TIE

adurant els següents dies de la setmana de

ac. L' horari del negoci és de

a de/d' de 20

Signat:

 En/Na

 En/Na

 En/Na

D'acord amb la normativa vigent sobre Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti en ocasió de l'emplenament del present formulari
seran incorporades a un fitxer titularitat d'EGARSAT MATEPSS nº 276, amb la finalitat de gestionar la situació de l'activitat per a la reducció de la jornada laboral per la cura de menors afectat per
càncer o una altra malaltia greu. La negativa a facilitar la informació sol·licitada impediria absolutament complir les finalitats abans descrites. Així mateix, li informem que les seves dades podran ser
comunicades a les entitats públiques competents amb empara en el previst en la normativa en vigor. Vostè té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant
l'enviament d'una carta a EGARSAT MATEPSS nº 276, situada a Av. Roquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Així mateix, i pel que fa a les dades personals facilitades per Vostè en relació a terceres persones, Vostè certifica que són certes així com que compta amb el consentiment dels afectats per emplenar el
present formulari, exonerant a EGARSAT MATEPSS de qualsevol queixa o reclamació al respecte.
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PRDO132 
(art.11 de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom)
(nº de empleats, socis, etc.)
(indicar el que procedeixi)
( nº de empleats, socis, etc.)
DECLARACIÓ DE SITUACIÓ DE L' ACTIVITAT PER A LA REDUCCIÓ DE  JORNADA PER CUIDAR DE MENORS AFECTATS PER CÀNCER O UNA  ALTRA MALALTIA GREU 
Amb número de la Seguretat Social,
 DNI/ NIE/TIE
I amb domicili a
1. Declara sota la seva responsabilitat que: 
És titular d'un establiment mercantil, industrial o d'una altra naturalesa (2)
Que dit establiment té el seu domicili a: 
Que la seva activitat econòmica, ofici o professió és la de:
2. És un treballador/a autònom/a econòmicament dependent (TRADE)
Si contesta que SÍ, especifiqui les dades del seu CLIENT PRINCIPAL:
Raó Social
NIF
Direcció
Tel
3. Que amb anterioritat a la reducció de jornada, el negoci es gestionava: 
a. Amb els següents medis humans 
 DNI/NIE/TIE
b. L'horari del negoci era de
a
durant els següentss dies de la setmana de
a
;
4. Que durant la reducció de la jornada per cuidar de fill amb cáncer o una altra malaltia greu, el negoci queda en la següent situació:
a. Tancament de l'establiment, inactivitat parcial, persona a càrrec del negoci 
b. Medis humans: 
 DNI/NIE/TIE
a
durant els següents dies de la setmana de
a
c. L' horari del negoci és de
a
de/d'
de 20
Signat:
 En/Na
 En/Na
 En/Na
D'acord amb la normativa vigent sobre Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti en ocasió de l'emplenament del present formulari seran incorporades a un fitxer titularitat d'EGARSAT MATEPSS nº 276, amb la finalitat de gestionar la situació de l'activitat per a la reducció de la jornada laboral per la cura de menors afectat per càncer o una altra malaltia greu. La negativa a facilitar la informació sol·licitada impediria absolutament complir les finalitats abans descrites. Així mateix, li informem que les seves dades podran ser comunicades a les entitats públiques competents amb empara en el previst en la normativa en vigor. Vostè té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant l'enviament d'una carta a EGARSAT MATEPSS nº 276, situada a Av. Roquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Així mateix, i pel que fa a les dades personals facilitades per Vostè en relació a terceres persones, Vostè certifica que són certes així com que compta amb el consentiment dels afectats per emplenar el present formulari, exonerant a EGARSAT MATEPSS de qualsevol queixa o reclamació al respecte.
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