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  tam zamanlı çalışanım
  yarı zamanlı çalışanım

  kendi namına serbest çalışanım
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  Çırağım      İkili mesleki eğitim görenim     Öğrenciyim 
  Üniversite öğrencisiyim      Tatilde çalışanım  

bitiş:başlangıç:

Üniversite öğrencisiyse, Fakülte:

Personel kiralama şirketi:

  yaşlılıkta yarı zamanlı çalışanım
  yaşlılıkta yarı zamanlı muafiyet dönemindeyim

Şirket / Çalıştığı işletme PK   Şehir   

Personel/Kayıt numarası Muhasebe

  Kiralık işçi      İş sözleşmeli      Süre sınırlı
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Üyelik başlangıcı
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cı Tanıtımcı (soyadı, ad) veya tanıtım ekibi

Tanıtımcı üyelik numarası

ortalama aylık brüt gelir   

Üyelik aidatı

Katılım: IG Metall sendikasına üye olarak katılıyorum ve bu sendikanın tüzüğünü kabul ediyorum. Kişiliğime ait bilgilerin doğru 
olduğunu tasdik ediyorum ve IG Metall sendikasının gizlilik beyanını dikkate alıyorum.

SEPA otomatik ödeme talimatı (periyodik otomatik ödemeler): IG Metall alacaklı kimlik numarası: 
DE71 ZZZ0 0000 0535 93, ödeme talimatı referansı: Üyelik numarası01
IG Metall sendikasına tüzüğe uygun üyelik aidatını tahsil etmeye yetki veriyorum. Aynı zamanda 
bankamı, IG Metall tarafından tahsil edilen borç kayıtlarını kabul etmekle görevlendiriyorum. Not: 
Ödeme tarihinden başlayarak sekiz hafta içerisinde kesilen miktarın iadesini talep edebilirim. 
Konuyla ilgili bankamla anlaşmış olduğum koşullar geçerlidir. Bilgilerimdeki değişiklikleri derhal 
IG Metall sendikasına bildireceğim.

Veri gizliliği: Üyelik bilgileri sadece tüzük ışığında kullanılacaktır. Kişisel bilgilerim, IG Metall ve sendikada güven duyulan kişiler 
tarafından AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU-DSGVO) ve Federal Veri Koruma Yasası'nın veri koruma şartlarına ilişkin hü-
kümleri dikkate alınarak, üyeliğimi gerekçelendirmek ve yönetmek için toplanır, işlenir ve kullanılır. Veri korumasına ilişkin ayrıntılı 
açıklamaları www.igmetall.de/datenschutz adresinde bulabilirim.

Üyelik aidatı ortalama aylık brüt gelirin % 1'i kadardır. Yüksek 
öğrenim görenler ve çalışmayan öğrenciler 2,05 Euro öder. Maddi 
yardım alma hakkı sadece tüzüğe göre aidat ödendiğinde verilir.
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