اطالعیه عضویت
اطالعات را با حروف بزرگ غیرشکسته وارد کنید
تاریخ پیوستن

* قسمتهای الزامی ** به وسیله شرکت  IG Metallپر خواهد شد
با مراجعه به این نشانی میتوانید به صورت آنالین عضو شوید:
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* BIC

بانک/شعبه

دستور پایه بدهی ( SEPAدستورهای تکراری بدهی) :شماره شناسایی بستانکار  ،DE71 ZZZ0 0000 0535 93 :IG Metallمرجع دستور :شماره عضویت .01
دستور بدهی  :SEPAبه  IG Metallاجازه میدهم که حق عضویت مصوب ،معادل  1درصد درآمد ناخالص ماهانه ،را طبق بند  5از آیین نامه  IG Metallدر سررسید
مقرر در قالب دستور بدهی از حساب من کسر کند .همزمان ،به موسسه اعتباری خود اجازه میدهم که بدهی اعتباری را از حساب من به  IG Metallبپردازد.
دستورالعمل :میتوانم ،ظرف هشت هفته از تاریخ دستور بدهی ،مبلغ کسرشده را مطالبه کنم .شرایط توافق شده با موسسه اعتباری من معتبر محسوب میشود.
تغییرات اطالعات خود را در اولین فرصت به  IG Metallاعالم خواهم کرد.

اطالعات بانکی

* IBAN

بدینوسیله پیوستن خود به «اتحادیه صنایع فلزی» با نام مخفف  IG Metallرا اعالم میکنم
و آیین نامه این اتحادیه را میپذیرم .دقت اطالعات مربوط به خودم ،را که با هدف جمع آوری
اطالعات مرتبط با عضویت در اختیار  IG Metallقرار میدهم ،تایید میکنم.

شهر/تاریخ/امضا

شهر/تاریخ/امضا

دستورالعمل محافظت از داده

Stand 25.05.2018 / Farsi

شهر/تاریخ/امضا
موافقتنامه انتقال دادههای شخصی به بانک با هدف پردازش دستور بدهی  .SEPAبدینوسیله موافقت میکنم که  IG Metallدادههای شخصی من به ویژه نام،
 ،IBAN/BICمبلغ عضویت) را که حق عضویت اتحادیه احتماال ًاز آن کسر خواهد شد ،برای پردازش دستور بدهی  SEPAبه ارائه دهنده(های) عامل خدمات پرداخت
منتقل کند .این اطالعیه شامل اطالعات مربوط به عضویت در اتحادیه ،که طبق قانون جاری محافظت از داده به دادههای حساس تعلق دارد و مشمول محافظت
ویژه است ،نیز میشود .انتقال دادههای مذکور منوط به این واقعیت است که  IG Metallبتواند مبالغ قانونی را از طریق دستور بدهی  SEPAبرداشت کند .رضایت
من مبنای قانونی پردازش دادهها با هدف مذکور است .رضایت خود را داوطلبانه اعالم کرده ام .در آینده میتوانم رضایت خود را در هر زمان پس بگیرم .پس گرفتن
رضایت ،مشروعیت پردازش دادههایی را که تا پیش از پس گرفتن پردازش شده باشند ،مخدوش نمیکند .اطالعات بیشتر درباره پردازش دادهها را میتوانم در
«اطالعات مربوط به پردازش دادههای شخصی اعضا» در پیوند زیر بیابمhttps://igmetall.de/datenschutz-dok :

 IG Metallو کارگزاران اتحادیه آن ،دادههای شخصی من را با رعایت مقررات محافظت
از داده قانون ابتدایی محافظت از داده اتحادیه اروپا ) (EU-DSGVOو قانون محافظت از
داده آلمان ) (BDSGبا هدف توجیه و مدیریت عضویت من ،جمع آوری ،پردازش و مصرف
خواهند کرد .در حوزه این اهداف ،دادههای من فقط به منظور اجرای وظایف مرتبط با
اتحادیه ،مورد استفاده نمایندگان مرتبط قرار خواهد گرفت .انتقال اطالعات به اشخاص
ثالث فقط با رضایت صریح من امکانپذیر است .انتشار اطالعات برای اهداف بازاریابی
ممنوع است .قوانین محافظت از داده آلمان و اروپا همواره بر اساس نسخه جاری آنها
کاربرد دارد .اطالعات بیشتر درباره محافظت از دادهها را میتوانید در این نشانی بیابید:
 https://igmetall.de/datenschutz-dok.اگر بخواهم نسخه چاپی دستورالعملهای
محافظت از دادهها را از طریق پست دریافت کنم ،میتوانم با این نشانی تماس بگیرم:
datenschutz@igmetall.de

