BELÉPÉSI NYILATKOZAT
** Tagsági szám, módosítás esetén kérjük megadni

Személyes adatok

Kérjük, hogy nyomtatott betűkkel töltsd ki, és küldd el az IG Metall, 60519 Frankfurt
am Main címre. *Kötelezően kitöltendő mezők **Az IG Metall tölti ki. Online kitöltve
az űrlapot elküldheted a www.igmetall.de/beitreten alatt található címre
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SEPA bankszámla-terhelési megbízás (ismétlődő terhelések):
Az IG Metall hitelezői azonosítószáma: DE71 ZZZ0 0000 0535 93
Megbízási közlemény: Tagsági szám 01
SEPA beszedési felhatalmazás: Meghatalmazom az IG Metallt, hogy az Alapszabály 5. §-a értelmében a havi bruttó kereset 1%-ának megfelelő tagsági díjat a megállapodás szerinti esedékességkor terhelés útján a számlámról levonja. Ugyanakkor utasítom a bankomat, hogy az IG Metall általi
leemeléseket a számlámról teljesítse.
Megjegyzés: a terhelés napjával kezdődő nyolc héten belül kérhetem a terhelt összeg visszatérítését. E tekintetben a bankommal kötött szerződés feltételei érvényesek. Adataim változásáról
azonnal tájékoztatom az IG Metallt.
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Adatvédelmi nyilatkozat: Az IG Metall és szakszervezeti bizalmijai a személyi adataimat az
EU Általános adatvédelmi rendelete (ÁAR) és a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG)
adatvédelmi jogi előírásai alapján tagsági viszonyom megalapozása és igazgatása érdekében
gyűjtik, kezelik és használják. E rendeltetési célok keretében az adataim kizárólag szakszervezeti
feladatok teljesítésére, speciálisan erre megbízottak részére adhatók tovább és használhatók
fel. Harmadik személy részére való továbbítás kizárólag külön beleegyezésemmel történik.
Marketingcélokra az adatok nem adhatók át. Az európai és német adatvédelmi jogszabályok
mindenkor hatályos változata érvényes. Az adatvédelemre vonatkozó további útmutatások a
https://igmetall.de/datenschutz-dok cím alatt találhatók. Ha postai úton szeretném megkapni az
Adatvédelmi nyilatkozat kinyomtatott verzióját, akkor a datenschutz@igmetall.de címre írhatok.

Beleegyezés személyes adataimnak a bank részére való
továbbításához SEPA bankszámlaterhelési felhatalmazás
lebonyolításához. Ezennel hozzájárulok, hogy az IG Metall
a személyes adataimat (különösen név, IBAN / BIC, összeg),
amelyekből szakszervezeti tagságom megállapítható, a SEPA
bankszámlaterhelési megbízás lebonyolítása érdekében a teljesítést végző pénzügyi szolgáltató részére továbbítsa. A hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében a szakszervezeti
tagság mint különösen érzékeny adat különös védelem alatt áll.
A fenti adatok továbbítása a feltétele annak, hogy az IG Metall
az alapszabályszerű tagdíjakat a SEPA bankszámlaterhelési
megbízás alapján beszedhesse. A hozzájárulásom a fenti cél
érdekében való adatkezelés jogi alapja. Hozzájárulásom önkéntes. Jogosult vagyok, hogy hozzájárulásomat bármikor a jövőre
vonatkozó hatállyal visszavonjam. A visszavonás a hozzájárulásom alapján a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét
nem érinti. Az adatkezelésre vonatkozó további információkat a
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok alatt, az »Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten« (Személyes
adatok kezelésére vonatkozó információk) pontban találhatok.

Belépési nyilatkozat:
Ezennel belépek a »Industriegewerkschaft Metall«, rövidítve »IG Metall«, és elfogadom e szakszervezet alapszabályát. Igazolom a személyemre vonatkozó adatok helytállóságát, amelyeket a belépésemmel összefüggésben az IG Metall rendelkezésére
bocsátok.

