PROHLÁŠENÍ O VSTUPU DO ODBOROVÉ ORGANIZACE

Osobní údaje

Vyplňte prosím hůlkovým písmem a zašlete na svou pobočku nebo na adresu
IG Metall, 60519 Frankfurt am Main. * Povinné údaje ** Vyplňuje IG Metall
Tento formulář můžete také vyplnit online na: www.igmetall.de/beitreten
Příjmení *
Stát *

Datum vstupu

D D

Jméno *
PSČ *

Mobilní telefon

D D

Č. popisné *
služební

soukromý

plný úvazek

M M

pohlaví *
ženské
mužské
Telefon

E-Mail

zaměstnán v podniku/PSČ/obec
Typ členství

M M

R R R R

Datum narození *

Obec *

Ulice *

Údaje o zaměstnanosti

** V případě změny údajů uveďte členské číslo

služební

služební

R R R R

Státní příslušnost *

soukromý

soukromý

povolání/činnost/studium/vzdělání
částečný úvazek

v pracovním poměru na dobu určitou

OSVČ

učeň

žák, student

agenturní pracovník, smlouva o dílo:
Jak se jmenuje zaměstnávající podnik?

kontaktován osobou (příjmení, jméno) nebo náborovým týmem

rekvalifikant

duální studium

odborná příprava / obdobná instituce / vysoká škola

členské číslo náboráře (pokud existuje)

od

Hrubý příjem

do

příspěvek

Ba nk ov ní s po je ní

hrubý měsíční příjem
IBAN*

D E

BIC*

banka/pobočka

majitel účtu

Povolení k základnímu SEPA inkasu (opakující se inkasní platby):
Identifikační číslo organizace IG Metall jako věřitele: DE71 ZZZ0 0000 0535 93
Reference o zmocnění: členské číslo 01
Povolení k SEPA inkasu: Zmocňuji organizaci IG Metall k inkasu členského příspěvku, který
jsem povinen podle § 5 stanov uhradit, a to ve výši 1 % hrubé měsíční mzdy z mého účtu k datu
sjednané splatnosti. Současně podávám svému peněžnímu ústavu příkaz k tomu, aby uvolnil
částky inkasované organizací IG Metall z mého účtu.
Poznámka: Po dobu osmi týdnů, počínaje datem odečtení z účtu, mohu požadovat vrácení
odečtené částky. Platí při tom podmínky sjednané s mým peněžním ústavem. Změny svých
osobních údajů neprodleně sdělím organizaci IG Metall.

m ísto / datum / podpi s

místo / da t u m / p o d p i s

místo / datum / podpis

Sta nd 25 .0 5.2 0 18 / Tsche ch isch

Prohlášení o ochraně údajů: Moje osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a
používány organizací IG Metall a jejími odborovými zástupci v souladu s ustanoveními
obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a německého zákona o ochraně
osobních údajů (BDSG) za účelem založení a spravování mého členství. V souvislosti s
těmito účely budou mé údaje předávány pouze pověřeným osobám a používány výhradně
za účelem plnění odborových úkolů. Zpřístupnění třetím osobám je možné pouze s mým
výslovným souhlasem. Tyto údaje se neposkytují k marketingovým účelům. Evropské a
německé zákony o ochraně údajů jsou platné ve znění pozdějších předpisů. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na https://igmetall.de/datenschutz-dok.
Pokud byste vyžadovali tištěnou verzi tohoto prohlášení, obraťte se prosím e-mailem na:
datenschutz@igmetall.de.

Souhlas s předáním mých osobních údajů bance za účelem
vyřízení povolení k SEPA inkasu. Tímto souhlasím s tím,
aby organizace IG Metall předala poskytovateli/poskytovatelům platebních služeb za účelem vyřízení povolení k SEPA
inkasu mé osobní údaje (zejména jméno, IBAN/BIC, částku
příspěvku), z nichž je možné odvodit mou příslušnost k odborové organizaci. Příslušnost k odborové organizaci je podle
platných právních předpisů o ochraně osobních údajů považována za zvlášť citlivý údaj a podléhá tak zvláštní ochraně.
Předání výše uvedených údajů je předpokladem k tomu, aby
mohla organizace IG Metall vybrat příspěvky podle stanov prostřednictvím povolení k SEPA inkasu. Můj souhlas představuje
právní základ pro zpracování údajů pro výše uvedený účel.
Svůj souhlas uděluji dobrovolně. Mám právo svůj souhlas v
budoucnu kdykoliv odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost
zpracování provedeného na základě mého souhlasu až do
jeho zrušení. Další informace o zpracování údajů naleznete
v části „Informace o zpracování osobních údajů“ na adrese
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

Prohlášení o vstupu do odborové organizace:
Tímto vstupuji do odborové organizace „Industriegewerkschaft Metall“, zkráceně „IG Metall“, a přijímám stanovy této organizace.
Potvrzuji správnost svých osobních údajů, které organizaci IG Metall poskytuji za účelem evidence údajů v souvislosti se svým
vstupem do organizace.

