Jornada novetats legislatives
en matèria de Seguretat Social
Noves mesures per al treballador autònom

21 de gener de 2019

Ubicación de la jornada

Programa
El passat 29 de desembre va sortir publicat en el BOE el Reial

16,30 h

Benvinguda
Sra. Anna Maria Asama Presidenta de l’Il·lustre
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona

16, 35 h

Presentació
Sr. José Manuel Martínez , Director d’Àrea Sud
Asepeyo Catalunya

16,40 h

Reial Decret Llei 28/2018
Sr. Jorge Vilanova Martínez-Frias, Subdirector
General d’Asepeyo

17, 45 h

Torn de preguntes i cloenda

Drecret-LLei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització
de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria de
la Seguretat Social, laboral i ocupació.
Us convidem a conèixer, de la mà d’Asepeyo i el Col·legi Oficial
de Graduats Social de Tarragona, les noves prestacions
públiques disposades per al 2019.

Inscripció

Per assistir a aquesta jornada, inscriu-te aquí i fes la tramesa per correu-e a:
Sra. Maria Sieres, colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
Nom

Empresa

Cognoms

e-mail

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151, CIF G-08215824, t'informa que les teves dades de caràcter personal seran tractades sobre la base
legal del consentiment lliurement atorgat, amb la finalitat de gestionar la teva inscripció i assistència a l'acte del teu interès. La inscripció a l'acte pot implicar la tramesa de documentació relacionada i/o les sol·licituds per a participar en
enquestes de satisfacció i valoració de l'esdeveniment. Així mateix, t'informem que durant la seva celebració es poden fer fotografies o vídeos que podran incorporar-se al banc d'imatges audiovisuals d'Asepeyo. Aquest material audiovisual
es pot utilitzar en publicacions internes o externes, xarxes socials, notes de premsa, etc., als efectes divulgatius de la celebració de l'acte.
Les teves dades personals es conservaran durant 1 any a partir de la finalització de l'acte esmentat. Durant aquest període de temps, Asepeyo podrà tractar aquestes dades amb les finalitats abans indicades i d'acord amb els requisits
previstos en la legislació aplicable.
Les teves dades no seran comunicades a tercers. Tanmateix, hi podran tenir accés els tercers que prestin serveis a Asepeyo, com poden ser els proveïdors de serveis informàtics, les empreses de producció i edició de material audiovisual,
impressió, traducció, doblatge, comunicació, divulgació o difusió a través de web, xarxes socials, premsa o altres mitjans. Les teves dades únicament seran tractades per aquests proveïdors per a la prestació del servei contractat.
Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat, en el cas que resultin d'aplicació, així com fer qualsevol consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal
adreçant-te al Delegat de Protecció de Dades (DPD) d'Asepeyo, per algun dels mitjans següents, acompanyant còpia del teu dni o document identificatiu equivalent:
(i)

Mitjançant correu electrònic a enviar a ll correu-e asepeyo@asepeyo.cat.

(ii)

Per correu postal dirigit a Asepeyo, Via Augusta, núm. 36, 08006 Barcelona, i/o presentant-te en qualsevol dels nostres centres assistencials.

Tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades, mitjançant la seva seu electrònica o per escrit dirigit a la seu d'aquest organisme.

Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials
de Tarragona
C/. Estanislau Figueres, 17
43002 Tarragona

