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نرجو تعبئة البيانات بحروف كبرية وإرسالها إىل الفرع الخاص بك أو إىل „نقابة الصناعات املعدنية“
( )IG Metallيف  60519فرانكفورت أم ماين .ميكنك تعبئة بيانات هذا النموذج أونالين عرب املوقع:
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طلب عضوية:
موافقة عىل مترير بيانايت الشخصية إىل البنك بغرض إمتام توكيل الخصم
املبارش يف منطقة التداول باليورو ( .)SEPAأعلن موافقتي عيل أن ترسل
نقابة  IG Metallبيانايت الشخصية (خاصة االسم ورمز  IBANو  BICوقيمة
املبلغ) التي ميكن من خاللها التعرف عىل عضويتي بالنقابة إىل موفر خدمة
الدفع ،وذلك بغرض إمتام توكيل الخصم املبارش يف منطقة التداول باليورو
( .)SEPAتخضع عضوية النقابة إىل حامية خاصة وفق قانون حامية البيانات
الساري .إرسال البيانات املذكورة أعاله هو رشط ليك تتمكن IG Metall
من سحب املبالغ املقررة وفقاً لالئحة الداخلية بها بشكل مبارش يف منطقة
التداول باليورو ( .)SEPAوبالتايل فإن موافقتي هي األساس القانوين ملعالجة
البيانات للغرض املذكور من قبل .موافقتي طوعية .ويحق يل سحب موافقتي
يف أي وقت يف املستقبل .لكن سحب املوافقة ال ميس قانونية املعالجة التي
متت من قبل وحتى تاريخ سحب املوافقة ،وذلك بناء عىل موافقتي السابقة.
ميكنني الحصول عىل املزيد من املعلومات بشأن معالجة البيانات تحت
عنوان „معلومات عن معالجة البيانات الشخصية“ عرب املوقع:
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok
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أعلن انضاممي إىل „نقابة املصانع“ املعروفة اختصارا ً باسم ( )IG Metallوأعرتف بالنظام األسايس للنقابة.
أؤكد صحة بيانايت الشخصية التي أضعها تحت ترصف  IG Metallبغرض جمع البيانات يف إطار انضاممي إليها.

تفويض بالخصم املبارش وفقًا لنظام ( SEPAالديون املستحقة العائدة)
رقم هوية الدائن التابع لنقابة عامل الصناعات املعدنية DE71ZZZ00000053593 :IG Metall
مرجع التفويض :رقم العضو 01
بتحصيل اشرتاك العضوية البالغ  1 %من إجاميل الدخل أفوض مبوجبه نقابة عامل الصناعات املعدنية الشهري من

حسايب عن طريق الخصم املبارش وفقًا للامدة  5من النظام األسايس يف موعد االستحقاق املتفق عليه .ويف الوقت
نفسه ،فإنني أوجه البنك الذي يوجد حسايب لديه بأن يعتمد الخصومات املبارشة التي تجريها نقابة عامل عىل حسايب.
الصناعات املعدنية ملحوظة :ميكنني يف غضون مثانية أسابيع اعتبا ًرا من تاريخ الخصم من الحساب املطالبة باسرتداد
املبالغ املخصومة .وتُطبَّق يف هذا الشأن الرشوط املتفق عليها مع البنك الخاص يب .ألتزم بإخطار نقابة عامل الصناعات
املعدنية فو ًرا بأي تغيريات يف بيانات
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تعليامت بشأن حامية البيانات :يتم جمع ومعالجة واستخدام بيانايت الشخصية من ِقبل نقابة  IG Metallواألطراف
النقابية محل الثقة مع مراعاة اللوائح التي تتوافق مع قوانني حامية البيانات الواردة بالقانون األسايس لحامية البيانات
يف االتحاد األوريب ( )EU-DSGVOوقانون حامية البيانات األملاين ( ،)BDSGوذلك للسامح بإدارة عضويتي بها .ويف
إطار هذه األهداف املحددة لن يتم استخدام بيانايت أو إرسالها إىل مختصني إال بغرض إمتام الواجبات النقابية فقط.
وبالتايل لن ت ُرسل هذا البيانات إىل طرف ثالث إال مبوافقة خاصة مني .كام لن ت ُرسل البيانات ألغراض تسويقية.
وت ُطبق يف هذا اإلطار قوانني حامية البيانات األملانية واألوروبية كل يف نسختها السارية .وميكنني معرفة املزيد من
التعليامت بشأن حامية البيانات عرب املوقعhttps://igmetall.de/datenschutz-dok :
ويف حال رغبتي يف الحصول عىل نسخة مطبوعة من تعليامت حامية البيانات بالربيد فيمكنني التوجه برسالة إىل
datenschutz@igmetall.de
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