ÜYE OLMA BEYANI

Kişisel bilgiler

Lütfen kitap harfleriyle doldur ve şubene veya IG Metall, 60519 Frankfurt am
Main, adresine gönder. * Zorunlu alanlar ** IG Metall tarafından doldurulacaktır. Bu formu www.igmetall.de/beitreten internet adresinden doldurabilirsin
Soyadı *
Ülke *

Posta kodu *

Cep tel.

G G

Yer *

özel

Çalıştığı işletme/Posta kodu/Yer

Üyelik türü

Tam zamanlı

Belirli süreli çalışan

A A

Y Y Y Y

Doğum tarihi *

Ev no. *
iş

Üye olma tarihi

G G

Adı *

Sokak *

İş bilgileri

** Üyelik numarası, lütfen değişiklikte bildir

Cinsiyet *
kadın
erkek
Telefon

iş

özel

E-posta

iş

özel

A A

Uyruğu *

Y Y Y Y

Meslek/Görev/Üniversite/Meslek eğitimi

Kısmi zamanlı

Tek başına serbest çalışan

Kiralık işçi, taşeron işçi: Çalışılan işletmenin adı nedir?

Tavsiye eden (Adı, Soyadı) veya tanıtım ekibi

Çırak

Öğrenci, üniversite öğrencisi

Yeniden meslek öğrenen

Mesleki eğitim / benzer kurum / üniversite

Tavsiye edenin üyelik numarası (mevcutsa)

ile

Brüt gelir

İkili yüksek öğrenim
arası

Aidat

Ba nk a bi lg il eri

aylık brüt gelir
IBAN*

D E

BIC*

Banka/Şube

Hesap sahibi

Üye olma beyanı:
Kısa şekliyle »IG Metall« olan »Industriegewerkschaft Metall« sendikasına üye olarak katılıyorum ve bu sendikanın tüzüğünü
kabul ediyorum. Üyeliğimle bağlantılı olarak veri toplanması amacıyla IG Metall‘e verdiğim kişisel bilgilerimin doğruluğunu
onaylıyorum.
SEPA otomatik ödeme talimatı (düzenli ödemeler):
IG Metall sendikası alacaklı kimlik numarası: DE71 ZZZ0 0000 0535 93
Talimat referansı: Mitgliedsnummer01
SEPA otomatik ödeme talimatı: IG Metall tüzüğün 5. maddesine göre ödenecek olan aylık brüt maaşın %1’i
değerindeki üyelik aidatını kararlaştırılan ödeme zamanında banka hesabımdan otomatik ödeme yöntemiyle tahsil etmek üzere IG Metall sendikasına yetki veriyorum. Aynı zamanda IG Metall tarafından
gerçekleştirilen borç kayıtlarını ödemesi için bankama talimat veriyorum.
Uyarı: Ödemenin gerçekleşmesinden itibaren sekiz hafta içinde ödeme miktarının iadesini talep
edebilirim. Bu konuda bankamla kararlaştırılan şartlar geçerlidir. Bilgilerimdeki değişiklikleri
IG Metall sendikasına hemen bildireceğim.

Ye r / Tarih / İmza

Yer / Tarih / İ m z a

Yer / Tarih / İmza

Stan d 25 .0 5.2 01 8 / Tü rkisch

Veri koruma beyanı: Kişisel bilgilerim, IG Metall ve sendikada güven duyulan kişiler tarafından
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği‘nin (EU-DSGVO) ve Alman Veri Koruma Yasası‘nın (BDSG)
veri koruma şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınarak, üyeliğimi gerekçelendirmek ve yönetmek
için toplanır, işlenir ve kullanılır. Bu kullanım amaçları çerçevesinde, bilgilerim sadece sendikaya bağlı görevlerin yerine getirilmesi için bu konuda özel görevlendirilmiş kişilere aktarılır ve
kullanılır. Üçüncü kişilere aktarım sadece ayrı onayımla gerçekleşir. Pazarlama amaçları için
bilgiler başkalarına verilmeyecektir. Avrupa ve Alman veri koruma yasaları yürürlükteki ilgili metniyle geçerlidir. Veri korumasına ilişkin diğer açıklamaları https://igmetall.de/datenschutz-dok
adresinde bulabilirim. Veri koruma açıklamalarının basılı versiyonunu posta ile almak istediğimde
datenschutz@igmetall.de adresine başvurabilirim.

SEPA otomatik ödeme talimatının işlenmesi amacıyla kişisel
bilgilerimin bankaya aktarılmasına ilişkin onay. IG Metall’in,
icabında sendika üyeliğime ilişkin bağlantı kurabileceği
(özellikle isim, IBAN / BIC, aidat tutarı gibi) kişisel bilgilerimi,
SEPA otomatik ödeme talimatının uygulanması için işlemi
gerçekleştiren ödeme hizmet sağlayıcısına aktarmasını kabul
ediyorum. Sendika üyeliği, geçerli veri koruma yasasına göre
son derece hassas bilgi olarak özel koruma altındadır. Yukarıda
belirtilen verilerin aktarılması, IG Metall‘in tüzüğe göre aidatları
SEPA otomatik ödeme talimatı ile tahsil edebilmesi için şarttır.
Onayım yukarıda belirtilen amaç için veri işlemesine yönelik
yasal temel teşkil eder. Onayım gönüllüdür. Onayıma, ileriye
dönük geçerli olacak şekilde her an itiraz edebilirim. İtiraz,
onayıma dayalı olarak itirazıma kadar yapılan veri işlemesinin
yasallığını etkilemez. Veri işlemesine ilişkin ayrıntılı bilgileri
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok adresindeki »Kişisel
verilerin işlenmesine yönelik bilgiler« kısmından edinebilirim.

