DEKLARATA E ANËTARËSIMIT

Të d hënat p e r so nal e

Ju lutemi ta plotësoni me shkronja kapitale /të mëdha) dhe ta dërgoni në selinë tuaj
ose tek IG Metall në 60519 Frankfurt am Main. *Fushat e detyrueshme **Plotësohet nga
IG Metall. Ju mund të plotësoni këtë formular dhe përmes internetit:
www.igmetall.de/beitreten
Mbiemri *
Shteti *

Kodi postal *

Numri i shtëpisë * Numri kontaktues

Shërbimit

Privat

E-Mail

Punësuar në Kompaninë/Kodi postal/Qyteti

Lloji i anëtarësisë

Orari i plotë

punësuar me kohë të kufizuar

Orari i shkurtuar

M M

V

V

V

V

V

V

V

V

Data e lindjes *

Qyteti *

Rruga *

Data e anëtarësimit

D D

Emri *

Numri i celularit

Të d hënat e p unësi mi t

** Numri i anëtarësisë, të shënohet tek çdo ndryshim

Shërbimit

Shërbimit

D D

M M

Gjinia *
femër
mashkull

Shtetësia *

Privat

Privat

Profesioni/Veprimtaria /Studimet/Shkollimi

I/e vetëpunësuar/i/e pavarur

Në shkollim profesional

Nxënës, student/studente

Punonjësi i përkohshëm, /
Kontrata e punës: Cili është emri i kompanisë operative? Edukimi / institucion i ngjashëm / shkolla e lartë

përpjekja për antarësi nga (Mbiemër, Emër) Ose një ekip regrutimi

Numri i anëtarësimit të rekrutuesit tim rekrutuesi/-ja (nëse është në dispozicion)

Rikualifikues
prej

Të ardhurat bruto		

Studimet e kombinuara
deri

Kontributi

Banka

të ardhurat mujore bruto
IBAN*

D E
BIC*		

Banka/Nëndega

Përdoruesi/-ja e xhirollogarisë

Deklarata e anëtarësimit:
Me anë të kësaj unë i bashkohen »Sindikatës Industriale«, shkurt »IG Metall«, dhe e pranoj statutin e kësaj sindikate. Unë konfirmoj
saktësinë e të dhënave personale që i jap IG Metall për memorizimin e të dhënave në lidhje me antarësimin tim.

SEPA mandat i drejtpërdrejtë debiti (Debitë e përsëritura):
Numri identifikues i kreditorit të IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93
Referenca e afatit: Numri i Anëtarit01
Mandat direkt debiti SEPA: Unë e autorizoj IG Metall që të bëj tërheqjen e shumës mujore për anëtarësim,
1% nga paga mujore bruto, të caktuar sipas nenit 5 të Statutit, me datën e caktuar sipas marrëveshjes me
debitim nga xhirollogaria ime. Po ashtu e njoftoj banken time për kryerjen e pagesave ndaj tërheqjeve
përmes debitimit nga IG Metall.
Vërejtje: Brenda afatit kohor prej tetë javë duke filluar me datën e ngarkesës, unë kam të drejtë të kërkoj
rimbursimin e shumës së ngarkuar. Për këtë vlejnë dispozitat e marrëveshjes me banken time. Për çdo
ndryshim të të dhënave të mija , menjëherë do të njoftoj IG Metall.

Vendi / Data / N ënshk ri m i

V end i / Data / N ë ns h k r i mi

V e n di / D a ta / N ë ns h k r i mi

Stand 25.05.2018 / Albanisch

Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave: Të dhënat e mia personale grumbullohen, përpunohen
dhe përdoren nga IG Metall dhe përfaqësuesit e saj sindikal, në përputhje me rregullat e mbrojtjes
së të dhënave të Rregullores së BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (EU-DSGVO) dhe Ligjit Gjerman
për Mbrojtjene të Dhënave (BDSG), që shërbejnë për argumentimin dhe administrimin e anëtarësisë
sime. Në kuadër të këtyre qëllimeve, të dhënat e mia ekskluzivisht do të komunikohen më tutje dhe
përdoren me qëllim të përmbushjes së detyrave sindikale. Dhënia e informacioneve palëve të treta
është e mundurvetëm me pëlqimin tim të veçantë. Nuk zbatohet një transferim i të dhënave për qëllime marketingu. Ligjet e mbrojtjes së të dhënave evropiane dhe gjermane vlejnë në versionin e tyre
aktual. Për më shumë informacion mbi privatësinë gjej në https://igmetall.de/datenschutz-dok.
Nëse dëshiroj një version të printuar të udhëzimeve të mbrojtjes së të dhënave/ privatësisë, atëherë
mund t‘i drejtohem datenschutz@igmetall.de.

Pëlqimi për transmetimin e të dhënave personale tek instituti
bankar për qëllime të përpunimit të mandatit të debitimit të
drejtpërdrejtë të SEPA-s. Un jam dakord që IG Metall të dhënat
e mia personale (në veçant, IBAN / BIC, shuma e antarësisë), nga të
cilat mund të rrjedh përkatësia ime sindikale, për ta përpunimin e
SEPA-mandatit të debitimit direkt, t‘i komunikohen shërbimit
të pagesës. Anëtarësia sindikale sipas ligjit të vlefshëm mbrojtës të të dhënave është një tipar veçanërisht i ndjeshëm dhe i
nënshtrohet mbrojtjes së veçantë. Transmetimi i të dhënave të
lartpërmendura është një parakusht për IG Metall që të jetë në
gjendje të mbledhë kontributet statutore nëpërmjet mandatit
të debitimit direkt të SEPA. Pëlqimi im është bazë ligjore për
përpunimine të dhënave për qëllimin e lartpërmendur. Pëlqimi im
është vullnetar. Kam të drejtën ta revokoj pëlqimin në çdo kohë
me efekt për të ardhmen. Revokimi nuk ndikon në ligjshmërinë
e përpunimit të kryer në bazë të pëlqimit tim deri në revokimin.
Më shumë informacion mbi përpunimin e të dhënave, mund ti gjej
tek »Informacioni mbi përpunimin e të dhënave personale« nën
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

