Full d’inscripció a les comissions sectorials
Dades personals

Signatura

(escriviu amb lletra clara i majúscules)

Nom i cognoms
Document d’Identitat
En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, quedo assabentat/da que Esquerra Republicana de
Catalunya serà el responsable del tractament de les meves dades personals junt amb les dades obtingudes durant la meva relació
de militant, simpatitzant o amic/amiga. Aquest tractament, legitimat pel meu consentiment exprés, té per finalitat realitzar la gestió
administrativa i organitzativa de les persones militants, simpatitzants o amigues i l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat
del partit. Les dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal.
També quedo assabentat/da que puc exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament de
les meves dades personals contactant amb la persona Delegada de protecció de dades, enviant un correu a delegatpd@esquerra.cat
o dirigint un escrit a Esquerra Republicana de Catalunya, Ref. Protecció de dades, carrer Calàbria 166 – 08015 Barcelona.
La informació addicional i detallada sobre protecció de dades es pot consultar a la pàgina web d’Esquerra Republicana.

Comissions sectorials distribuïdes per secretaries nacionals
Economia i treball
01
18
03
04
15
02
06
05

Política Econòmica i Financera
Agricultura, Ramaderia i Pesca
Empresa, Indústria i Serveis
Comerç, Turisme i Consum
Universitats, Recerca i Innovació
Treball, Autònoms i Economia Social
Societat de la Informació
Fòrum Sindical

Europa i el món
IMP-SUP-037

22
23

Unió Europea i Política Internacional
Cooperació, Pau i Solidaritat

Trameteu l’original d’aquesta sol·licitud a:

Ciutadania i benestar
20
12
11
07
08
09

Justícia
Moviments Socials
Ciutadania i migració
Salut
Benestar Social
Esports

Cultura i educació
13
14
16
24
33

Cultura
Educació
Política Lingüística
Comunicació Audiovisual
Memòria i Reparació

Territori i sostenibilitat
33
17
19
21

Administracions Públiques
Política Territorial
Medi Ambient i Energia
Seguretat i Protecció Civil

Segons l’article 511.4 del Reglament de règim intern, Llibre
V de les Comissions sectorials, cada persona militant o
simpatitzant podrà formar part, com a màxim, de dues comissions sectorials. Les persones amigues, només podran
adscriure’s a una comissió sectorial.

Esquerra Republicana–Secretaria de Finances i Administració. Calàbria, 166, 08015 Barcelona

