Atenció al Client

atencionalcliente@umivaleactiva.es

umivaleactiva.es

SOL·LICITUD ALTA COL·LABORADORS
1. DADES COL·LABORADOR (persona física o jurídica)
Raó Social

NIF / CIF

Domicili (carrer o plaça)

Població

Codi Postal

Telèfon

Núm. Autorització Sistema RED

Fax

Data autorització

2. DADES PERSONA DE CONTACTE
Nom i cognoms

E mail

3. GESTOR DE SALUT umivale Activa
Nom i cognoms

Codi de GdS

DT

A

,a

Zona

de

de

.

Pel col·laborador

Remetre aquesta sol·licitud a umivale Activa a Afiliació Recaptació a través de nostre
Fax: 91 364 79 73 o e-mail: afiliacion@umivaleactiva.es

Informació sobre protecció de dades personals
Responsable: umivale Activa Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 3. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@umivaleactiva.es. Finalitat: Facilitar la gestió
administrativa d'associar-se, afiliar-se o adherir-se a umivale Activa, així com facilitar posteriorment la gestió administrativa, assistencial i econòmica de les prestacions que li són pròpies,
col·laborant en la gestió de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals en l'àmbit de la Seguretat Social. Legitimació: Donar compliment a les obligacions legals aplicables
a umivale Activa com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social i per a l'execució d'un contracte. Destinataris: Tresoreria General de la Seguretat Social. Jutjats i Tribunals quan
existeixi obligació legal de cedir-los. Tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les dades personals. Drets: Podrà accedir, rectificar, suprimir, oposar-se a determinats tractaments, així
com exercir el seu dret a la limitació del tractament, a la portabilitat i a no ser objecte d'una decisió basada únicament en tractament automatitzat de les seves dades. Forma
d'exercir els seus drets: Per escrit, mitjançant sol·licitud dirigida a umivale Activa, Av. Reial Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia); Presencialment, en qualsevol
dels nostres centres o remetent un correu electrònic a la següent adreça: dpd@umivaleactiva.es. Informació addicional: En el següent enllaç: https://umivaleactiva.es/protecciondatos.

