ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣΧΏΡΗΣΗΣ

Προσω πικά στ οιχ ε ία

Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα και στείλτε το έντυπο στο γραφείο που υπάγεστε
ή στη διεύθυνση IG Metall 60519 Frankfurt am Main. *Υποχρεωτικά πεδία **Συμπληρώνεται από την IG Metall. Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο οnline στη διεύθυνση: www.igmetall.de/beitreten

Ημερομηνία ένταξης

Η Η

M M

Επώνυμο * 	 Όνομα *

Ημερομηνία γέννησης *

Χώρα *

Φύλο *
Θήλυ
Άρρεν

Τ.Κ. *

Η Η

Τόπος *

Οδός *
Κινητό

Στ οιχ ε ία ε ργα σία ς

** Αριθμός μέλους, να αναφέρεται σε περίπτωση αλλαγών

Αριθμός *
υπηρεσιακό

ιδιωτικό

Email

Εργαζόμενος στην επιχείρηση/Τ.Κ./Τόπος
Είδος μέλους

Πλήρης απασχόληση

Απασχόληση ορισμένου
χρόνου

Τηλέφωνο

Μερική απασχόληση

υπηρεσιακό

Έ Έ Έ Έ

ιδιωτικό

ιδιωτικό

Επάγγελμα/Απασχόληση/Σπουδές/Εκπαίδευση
Αυτοαπασχολούμενη/-ος

Προσωρινά απασχολούμενος με δανεισμό με σύμβαση
εργασίας: Πώς λέγεται η επιχείρηση χρήσης;

Σύσταση από (επώνυμο, όνομα) ή ομάδα στρατολόγησης νέων μελών

υπηρεσιακό

M M

Υπηκοότητα *

Έ Έ Έ Έ

Μαθητευόμενη/-ος

Μαθήτρια/-ής, Φοιτήτρια/-ής

Μετεκπαιδευόμενη/-ος

				
Εκπαίδευση/παρεμφερές
ίδρυμα/ανωτάτη σχολή
από

Αριθμός μέλους υπευθύνου πρόσληψης (εφόσον είναι διαθέσιμο)

Μεικτό εισόδημα		

Διπλή φοίτηση
έως
Εισφορά

Τραπ εζι κός
σ ύνδεσμος

μέσο μεικτό εισόδημα
IBAN*

D E

BIC*

Τράπεζα/Υποκατάστημα

Κάτοχος λογαριασμού

Δήλωση προσχώρησης:
Με την παρούσα προσχωρώ στο συνδικάτο της »Industriegewerkschaft Metall« ή »IG Metall« και αποδέχομαι το καταστατικό
του. Βεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία παρέχω στην IG Metall για τον σκοπό της συλλογής
δεδομένων στο πλαίσιο της προσχώρησής μου.
Πάγια εντολή άμεσης χρέωσης ΕΧΠΕ (SEPA) (επαναλαμβανόμενες χρεώσεις):
Αριθμός αναγνώρισης πιστωτή της IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93
Αναφορά εντολής:Αριθμός μέλους 01
Εντολή άμεσης χρέωσης ΕΧΠΕ (SEPA): Εξουσιοδοτώ την IG Metall να εισπράξει σύμφωνα με το
άρθρο 5 του καταστατικού την εκάστοτε εκ μέρους μου πληρωτέα εισφορά μέλους ύψους 1% των
μηνιαίων μεικτών αποδοχών, στη συμφωνημένη προθεσμία λήξης μέσω χρέωσης του λογαριασμού
μου. Παράλληλα, δίνω εντολή στο πιστωτικό μου ίδρυμα να εξοφλήσει τις χρεώσεις που ανατίθενται
στο λογαριασμό μου από την IG Metall.
Υπόδειξη: Μπορώ εντός οκτώ εβδομάδων, αρχής γενομένης από την ημερομηνία χρέωσης, να αιτηθώ
την επιστροφή του ποσού που χρεώθηκε. Συγχρόνως, ισχύουν οι προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν
με το χρηματοπιστωτικό μου ίδρυμα. Θα ενημερώσω αμέσως την IG Metall σχετικά με τροποποιήσεις
των στοιχείων μου.

Τόπος / Ημερομηνία / Υπ ογ ρ αφ ή

Τόπος / Ημ ε ρ ο μ η ν ί α / Υ πο γ ρ α φ ή

Τ ό πο ς / Η μ ε ρ ο μ η ν ί α / Υ πο γ ρ αφή

Sta n d 2 5. 05. 20 18 / Griechi sch

Σημείωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων: Τα προσωπικά μου δεδομένα θα υποβάλλονται
σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται από την IG Metall και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους
εμπιστοσύνης της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ-ΕΕ) και του Γερμανικού Δικαίου Προστασίας Δεδομένων (BDSG) για
την αιτιολόγηση και τη διαχείριση της ιδιότητάς μου ως μέλος. Στο πλαίσιο αυτών των σκοπών,
τα δεδομένα μου θα διαβιβάζονται και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των
συνδικαλιστικών αρμοδιοτήτων σε ειδικούς για τον σκοπό αυτό εντολοδόχους. Η διαβίβαση σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ξεχωριστής συγκατάθεσής μου σχετικά. Δεν πραγματοποιείται
διαβίβαση δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Ισχύει το Ευρωπαϊκό και το Γερμανικό Δίκαιο περί
προστασίας των δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με την προστασία των δεδομένων θα βρω στη διεύθυνση https://igmetall.de/datenschutz-dok.
Εάν επιθυμώ να λάβω ταχυδρομικώς ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την προστασία των
δεδομένωνσε έντυπη μορφή, μπορώ να απευθυνθώ σχετικά στη διεύθυνση datenschutz@igmetall.de.

Συγκατάθεση για τη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων
στην τράπεζα, για σκοπούς διεκπεραίωσης της εντολής άμεσης
χρέωσης ΕΧΠΕ (SEPA). Με την παρούσα, παρέχω τη συγκατάθεσή
μου για τη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων από την
IG Metall στον εκτελούντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (ιδιαίτερα:
όνομα, IBAN/BIC, ύψος εισφοράς), από τα οποία πιθανώς μπορεί να
συναχθεί η ιδιότητα μέλους στο συνδικάτο, για τη διεκπεραίωση
της εντολής άμεσης χρέωσης ΕΧΠΕ (SEPA). Η ιδιότητα μέλους στο
συνδικάτο χαίρει ειδικής προστασίας σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο
περί προστασίας δεδομένων ως ιδιαίτερα ευαίσθητο δεδομένο. Η
διαβίβαση των ως άνω δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα είσπραξης από την IG Metall μέσω εντολής άμεσης χρέωσης
ΕΧΠΕ (SEPA) των εισφορών που προβλέπονται από το καταστατικό
της. Η συγκατάθεσή μου συνιστά νομική βάση για την επεξεργασία
δεδομένων για τον προαναφερόμενο σκοπό. Παρέχω τη συγκατάθεσή
μου οικειοθελώς. Δικαιούμαι να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά
πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα
της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα βάσει της συγκατάθεσής μου
σε χρόνο προγενέστερο της ανάκλησης. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων μπορώ να βρω στις »Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων« στη
διεύθυνση https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

