DECLARAŢIE ADERARE

Detalii personale

Vă rugăm să completați formularul cu litere mari de tipar și să-l predați biroului filialei
dvs. sau să-l expediați la IG Metall, 60519 Frankfurt am Main. * Câmpuri obligatorii
**Se completează de către IG Metall. Puteți completa online acest formular la:
www.igmetall.de/beitreten
Nume *
Ţară *

Date privind
raporturile de muncă

Cod poştal *

Z Z

Localitate *

Sex *
feminin
masculin
Telefon

privat

E-Mail

Angajat la întreprinderea/cod poştal/localitate
Tipul de membru

Cu normă întreagă

angajare pe perioadă
determinată

Cu normă parţială

L

L

A A A A

Data naşterii *

Nr. imobil *
la serviciu

Data angajării

Z Z

Prenume *

Stradă *
Tel. mobil

**Numărul de membru; vă rugăm să-l introduceți în caz de modificări

la serviciu

la serviciu

L

L

A A A A

Cetăţenie *

privat

privat

Meserie/activitate/studii/formare profesională
Independent/ă singur/ă

Cursant/ă

Elev/ă, student/ă

Elev/ă la cursuri de reformare

Angajat temporar, contract de prestări de servicii:
Cursuri de formare profesională / institut similar /
cum se numește agenția de plasare a forței de muncă? institut de studii superioare

Abordat de (nume, prenume) sau echipa de recrutări

Număr de membru agent de recrutări (dacă există)

la

studii duale

până la

Venit brut

Cotizaţie

Detalii bancare

venit brut lunar
IBAN*

D E

BIC*

Bancă/sucursală

Titularul/titulara contului

Declaraţie de aderare:
Prin prezenta ader la „Industriegewerkschaft Metall”, în formă prescurtată „IG Metall”, și la statutul acestui sindicat. Confirm
corectitudinea informaţiilor personale pe care le pun la dispoziţia sindicatului IG Metall în scopul colectării datelor în vederea
aderării mele.
Mandat de debitare directă SEPA (debitări recurente):
Cod de identificare a creditorului al IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93
Referinţă mandat: Număr de membru01
Mandat de debitare directă SEPA: Autorizez IG Metall ca, în conformitate cu art. 5 al Statutului,
să retragă din contul meu cotizaţia de membru cuvenită, de 1% din salariul brut lunar pentru fiecare scadenţă convenită, prin utilizarea mandatului de debitare directă. În acelaşi timp, voi oferi
instrucţiuni instituţiei mele de credit pentru onorarea mandatelor pentru debitarea directă a contului
meu de către IG Metall.
Indicaţie: am posibilitatea ca în termen de opt săptămâni de la data debitării să solicit restituirea
sumei debitate. În plus, se aplică şi condiţiile negociate cu instituţia mea de credit. În cazul modificărilor datelor mele, voi comunica IG Metall modificările, fără nicio întîrziere.

L o calitatea / data / s em nătur a

Localitate a / d a t a / s e m n ă t u r a

L o c a l i t a t e a / d a t a / s e m n ă t u ra

Sta nd 2 5.0 5. 201 8 / R umän isch

Politica privind protecția datelor: Datele mele cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate și utilizate de sindicatul IG Metall și de reprezentanții sindicali ai acestuia în conformitate
cu prevederile privind protecția datelor ale Regulamentului general al UE privind protecția datelor (RGPD UE) și cu Legea germană privind protecția datelor (BDSG) pentru instituirea și
administrarea calității de membru. În contextul acestor scopuri, datele mele vor fi transferate
și utilizate exclusiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sindicale, de către împuterniciții în mod
special în acest sens. Transferul către terți se face numai cu consimțământul meu acordat în
mod special. Nu va avea loc transferul datelor în scopuri de marketing. Drepturile europene
și germane privind protecția datelor se aplică în versiunea actuală a acestora. Indicații suplimentare cu privire la protecția datelor pot găsi pe https://igmetall.de/datenschutz-dok.
Dacă doresc să primesc o versiune tipărită a politicii privind protecția datelor, mă pot adresa la
datenschutz@igmetall.de.

Consimțământul pentru transmiterea datelor mele cu caracter personal către bancă în scopul procesării mandatului de
debitare directă SEPA. Prin prezenta, îmi acord consimțământul ca IG Metall să transmită datele mele cu caracter personal
(în special numele, codul IBAN/BIC, suma contribuției), din
care probabil că reiese propria mea apartenență sindicală, în
scopul procesării mandatului de debitare directă SEPA, către
prestatorul/prestatorii de servicii de plată în funcție. În conformitate cu dreptul aplicabil privind protecția datelor, apartenența sindicală intră sub incidența protecției speciale a datelor
deosebitde sensibile. Transmiterea datelor menționate mai sus
este condiția preliminară pentru ca IG Metall să poată debita
contribuțiile statutare prin mandatul de debitare directă SEPA.
Consimțământul meu constituie baza legală pentru prelucrarea
datelor în scopul menționat mai sus. Consimțământul meu este
voluntar. Am dreptul de a-mi revoca consimțământul în orice moment, cu efect în viitor. Revocarea nu aduce atingere legalității
prelucrării efectuate pe baza consimțământului meu până la revocare. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor
pot obține din „Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal” la https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

