
  
 

 
 

 

Al TRIBUNAL D'ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB) 
 

QUI SOL·LICITA: 
 

amb NIF 
amb domicili, a l'efecte de notificacions, C/  
codi postal                                          ciutat                                        telèfon 
                                                                                    EXPOSA: 
 
Que mitjançant el present escrit interessa la celebració del preceptiu acte de mediació / conciliació, en  
reclamació de 
amb l'empresa ,                                                                                                         CIF nº  
que pot ser citada al carrer 
codi postal                                                            ciutat                                      telèfon 
  
                                                                                     FETS: 
 
PRIMER.- Qui sol·licita ha prestat els seus serveis per a l'empresa demandada, dedicada al sector de  
                                                             conveni aplicable 
des de                    fins a                   ,ostentant la categoria professional de 
reportant un salari de                              euros bruts (amb / sense inclusió de la part proporcional de les pagues 
extraordinàries)  
 
SEGON.- Exposició dels fets que motiven el conflicte i pretensió. 
  
 
 
 
 
 
 
TERCER.- De conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent sobre protecció de dades personals i en el 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), les seves dades personals seran tractats sota la 
responsabilitat de FUNDACIÓ TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB). 
Finalitat: prestació dels nostres serveis i gestionar la seva sol·licitud d'arbitratge, conciliació o mediació. Enviament de 
missatges al seu telèfon mòbil per comunicar-li el dia i hora de l'assenyalament per a l'acte de mediació; si en el termini 
de 48 hores no ha rebut el citat missatge haurà de passar pel TAMIB a retirar la seva citació  

CONSENTO SI □ NO □.  
Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables. Legitimació: 
consentiment de l'interessat o execució d'un contracte. Destinataris: les dades no seran comunicats a tercers, excepte 
obligació legal i, en qualsevol cas, a col·laboradors necessaris per a la correcta prestació dels serveis. Li informem que 
pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició 
al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça Avinguda Conde de Sallent 11, 2ª Planta, 07003 Palma de 
Mallorca a dalt indicada o enviant un missatge al correu electrònic info@tamib.es. Més informació en www.tamib.es. 
Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de 
control en www.aepd.es 
 
Per tot això,  
 
Interessa del TAMIB que, tenint per presentat aquest escrit, ho admeti i procedeixi a la convocatòria de les parts per a 
la celebració de l'acte de mediació / conciliació. 
 
Palma,  


