OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU
** N umer członka; należy wprowadzić

Dane osobowe

Należy wypełnić drukowanymi literami i przesłać do lokalnego biura lub do
IG Metall we Frankfurt am Main (kod pocztowy: 60519). * Pola obowiązkowe
**Wypełnia IG Metall. Można również wypełnić formularz online na stronie:
www.igmetall.de/beitreten
Nazwisko *
Kraj *

w przypadku zmian

D D

Imię *

Kod pocztowy *

Dane dot. zatrudnienia

Data urodzenia *

D D

Numer domu *
służbowy

prywatny

pełny wymiar czasu

zatrudnienie na czas określony

Telefon

E-mail

Zatrudnienie w zakładzie / kod pocztowy / miejscowość
Rodzaj członkostwa

M M
M M

Obywatelstwo *
Płeć *
kobieta
mężczyzna

Miejscowość *

Ulica *
Telefon kom.

Data przystąpienia

służbowy

służbowy

R R R R
R R R R

prywatny

prywatny

Zawód / działalność / studia / wykształcenie

niepełny wymiar czasu

samodzielny członek

p racownik tymczasowy, umowa o dzieło, jak
nazywa się zakład pracy tymczasowej?

Nawiązanie kontaktu przez (nazwisko, imię) lub zespół werbujący

stażysta

uczeń / student

osoba w trakcie przekwalifikowania

Kształcenie / porównywalna instytucja / szkoła wyższa

Numer członka (jeśli dotyczy)

od

Dochód brutto*		

studia dualne

do

Składka

D a n e b a n ko w e

Mies. dochód brutto
IBAN*

D E

BIC*

Bank / filia

Właściciel konta

SEPA – bazowe upoważnienie do obciążenia rachunku kwotą składki (powtarzające się
obciążanie rachunku przez potrącanie składki z konta):
Identyfikator wierzyciela IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Numer referencyjny upoważnienia: Numer członka01
Upoważnienie do obciążenia rachunku SEPA: Niniejszym upoważniam IG Metall do pobierania z mojego konta w uzgodnionym terminie wymagalności kwoty składki członkowskiej zgodnie
z § 5 statutu IG Metall w wysokości 1% mojego miesięcznego wynagrodzenia brutto poprzez
obciążenie rachunku.Jednocześnie zlecam mojemu bankowi realizowanie obciążeń mojego rachunku zleconych przez IG Metall.
Informacja: w ciągu ośmiu tygodni od daty obciążenia rachunku mogę zażądać zwrotu pobranej
kwoty. W tym zakresie obowiązują warunki uzgodnione pomiędzy mną a bankiem. Niezwłocznie
poinformuję IG Metall o zmianach moich danych.

M iejscowość / data / podpi s

Miejscowo ś ć / d a t a / p o d p i s

Miejscowość / data / podpis

St an d 2 5 .05 .2 018 / Poln isc h

Informacja o ochronie danych osobowych: Moje dane osobowe będą pobierane, przetwarzane i wykorzystywane przez IG Metall oraz związkowych mężów zaufania z zachowaniem
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych określonych przez ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (RODO) oraz niemieckie przepisy o ochronie danych (BDSG) w celu utworzenia
mojego członkostwa i zarządzania nim. W ramach tego celu moje dane będą przekazywane
specjalnie do tego wyznaczonym pełnomocnikom i wykorzystywane wyłącznie do realizacji
zadań związkowych. Przekazywanie danych osobom trzecim następuje wyłącznie za moją
odrębną zgodą. Dane nie są przekazywane do celów marketingowych. Europejskie i niemieckie przepisy o ochronie danych obowiązują zawsze w aktualnym brzmieniu. Dalsze informacje
dotyczące danych osobowych są dostępne na stronie https://igmetall.de/datenschutz-dok.
Jeśli życzę sobie otrzymać pocztą wydrukowaną wersję informacji dotyczących danych osobowych,
mogę zwrócić się o to na adres datenschutz@igmetall.de.

Wyrażenie zgody na przekazywanie moich danych osobowych do banku w celu realizacji polecenia zapłaty SEPA.
Niniejszym wyrażam zgodę, by moje dane osobowe (przede
wszystkim nazwisko, IBAN / BIC, wysokość składek), na podstawie których możliwe jest ustalenie mojej przynależności
do związku zawodowego, zostały przekazane przez związek zawodowy IG Metall dostawcy usług płatniczych w celu
realizacji polecenia zapłaty SEPA. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych przynależność do
związku zawodowego to dane szczególnie wrażliwe, podlegające szczególnej ochronie. Przekazanie wymienionych powyżej
danych stanowi warunek, by możliwe było pobieranie przez
IG Metall statutowych składek drogą polecenia zapłaty SEPA.
Moja zgoda stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w wymienionym powyżej celu. Moja zgoda
jest dobrowolna. W każdej chwili mam prawo odwołać zgodę
ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania moich danych, jakie miało miejsce
na podstawie mojej zgody do czasu jej odwołania. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych mogę uzyskać
z „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” na stronie
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

Oświadczenie o przystąpieniu:
Oświadczenie o przystąpieniu: Niniejszym przystępuję do „Industriegewerkschaft Metall” (związku zawodowego pracowników
przemysłu branży metalowej), w skrócie „IG Metall”. Oświadczam, iż akceptuję statut tego związku zawodowego. Potwierdzam
poprawność podanych informacji osobowych, które udostępniam IG Metall celem zapisania danych w związku z moim przystąpieniem.

