ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Л и ч ни данни

Моля, попълнете с печатни букви и изпратете до вашия отдел или до IG Metall
на адреса в 60519 Frankfurt am Main. *Задължителни полета **Попълва се от
IG Metall. Можете да попълните този формуляр онлайн на: www.igmetall.de/beitreten
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Заявление за присъединяване:
С това се присъединявам към „Industriegewerkschaft Metall“, кратка форма „IG Metall“ и признавам устава на този профсъюз. Потвърждавам верността на личните си данни, които предоставям на IG Metall с цел събиране на данни във
връзка с моето присъединяване.
Основен мандат за SEPA директен дебит (периодични директни дебити):
Идентификационен номер на кредитора IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93
Референция на мандата: Членски номер 01
Съгласие за SEPA директен дебит: Упълномощавам IG Metall да тегли на договорения
падеж от моята сметка чрез директен дебит дължимия от мен членски внос съгласно § 5 от
Устава в размер на 1% от месечното брутно възнаграждение. В същото време задължавам
моята кредитна институция да осребрява директните дебити, изтеглени от моята сметка от
IG Metall.
Указание: Мога да изисквам възстановяване на удържаната сума в рамките на осем
седмици от датата на удържане. Валидни са договорените условия с моята кредитна
институция. Незабавно ще съобщя на IG Metall промяна в моите данни.
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Декларация за поверителност: Моите лични данни ще се събират, обработват и използват от IG Metall и неговите профсъюзни довереници за основанието и администрирането на моето членство при спазване на нормативните разпоредби за защита на
данните на Общия регламент за защита на данните (ЕС-GDPR) и на германския закон
за защита на данните (BDSG). В рамките на тези определени цели моите данни ще се
предават и използват от специално упълномощено за това лице, изключително за
изпълнение на профсъюзните задачи. Предаването им на трети лица може да се извърши само с моето индивидуално съгласие. Не се извършва предаване на данните
за маркетингови цели. Европейското и германското право за защита на данните се
прилагат в тяхната съответна действаща версия. Допълнителна информация относно защитата на данните мога да намеря на https://igmetall.de/datenschutz-dok.
Ако желая печатна версия на Декларацията за поверителност по пощата, мога да се обърна
към datenschutz@igmetall.de.

Съгласие за предаване на моите лични данни на банката с цел извършване на директен дебит по SEPA. Със
следното давам моето съгласие IG Metall да предава моите
лични данни (специално име, IBAN / BIC, размер на вноската), от които е възможно да се извлече моето членство
в профсъюза, за извършването на директен дебит по SEPA
на доставчика/ците на платежни услуги. Принадлежността
към профсъюза според действащото законодателство за
защита на данните е поставена под специална защита като
особено чувствителни данни. Предаването на горепосочените данни е предпоставка за това, IG Metall да може да
събира определените в устава вноски чрез директен дебит
по SEPA. Моето съгласие е правно основание за обработка
на данните за горепосочената цел. Моето съгласие е доброволно. Имам правото да оттегля моето съгласие по всяко
време с действие за бъдещо време. Оттеглянето не засяга
законосъобразността на извършената въз основа на моето
съгласие до оттеглянето на съгласието обработка. Допълнителна информация за обработката на данните мога да получа
от „Информация относно обработка на личните данни“ на
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

