Dema destpêka endametiyê

QR-Code

R

Cada

Ê-Mail

cihê kar
cihê kar

Nasname

Cihê rûniştinê
Telefûna mobayl

malê

Roja Jidayîkbûnê

malê

R R

M M

cihê kar

li xanenişîna nîvnîvî dema karkirinê me
li xanenişîna nîvnîvî dema efûkirinê me

Kompaniya/ Kompaniya lê kar dike
Nemreya karmend/nemreya nasandinê

Karkerekî/a kirêkirî  
ji:

bi girêbesta kar

Koda bajêr

bi serê xwe kar dikim
Cih

Cihê hisab

bo demeke sergirtî
heta:

Kompaniya dadest kirî:

Konto

malê

S S S S

Ez
dewama giştî kar dikim
nîv dewamê kar dikim

nêr

S

S

S

S

Ez niha
Xwendekarê*a pîşeyî me
Xwendekarê*a dûalî me
Xwendekar im
Şagirt im
Karkerê*a dema betlanê im
ji:

heta:

eger xwendekarê*a zanîngehê ye, navê zanîngehê:

Ez endamê sendikayê bûm
Ez endam im ji

R R
Kesê*a reklam kirî

Koda bajêr

Telefûn

Datayên kar

Zayend

Nemra xanî

mê
Welat

Pîşe/ Xwendina zanîngehê

Nav

M M

Perên endametiyê

Zaniyariyên şexsî

Paşnav

R

Veguhestin

DAXWIYANIYA ENDAMETIYÊ

Hem mumkin e li ser www.igmetall.de/beitreten

M M

S S S S

Kesê*a reklam kirî (Paşnav, Nav) yan tîmê ku reklam kirî
Nemreya endamtiya kesê*a reklam kirî

ya heyvane di zik hev de
Dahata giştî
jê 1 % perên endametiyê =
Perên endametiyê
Perên endametiyê di zik hev de dikin 1 % ji dahata giştî ya
heyvane. Xwendekarên zanîngehan û şagirtên bê kar
2,05 Euroyan didin. Mafê wergirtina alîkariyê tenê li dema
dayîna perên endametiyê li gorî rêbazê heye.

I BAN

Parastina datayan: Datayên endam dê bi tenê li gorî rêbazê werin bikaranîn. Datayên min yên şexsî dê ji aliyê IG Metall û kesên pêbawer yên sendîkayê ve di bin rêzgirtina li şert û mercên qanûnî yên parastina datayan yên rêbaza bingehîn ya parastina datayan ya
Yekîtiya Europayê (EU-DSGVO) û yên qanûna federal ji bo parastina datayan ji bo çêkirin û birêvebirina endametiyê, werin nivîsandin,
bikaranîn û sûd jê wergirtin. Têbiniyên berferehtir li ser parastina datayan li ser vê malperê hene www.igmetall.de/datenschutz.

Cih/Dem/Îmze

Wekaleta kişandina pere li gorî SEPA (Perên berdewam têne kişandin): Nemreya nasandina xwediyê
deyn ya IG Metall DE71 ZZZ0 0000 0535 93, Lêvegera wekaletê: Nemreya endametiyê01
Ez wekaletê didim IG Metall, ku wan perên endametiyê li gorî rêbazê ji kontoyê min bikişîne. Ez di
heman demê de ji banka xwe daxwaz dikim, ku wan perên IG Metall ji kontoyê min dikişîne, ji kontoyê
min bibire. Têbinî: Min maf heye, ku ez di navbera heşt heftiyan de ji roja ku pere ji kontoyê min hatine
kişandin ve, daxwaziya vegerandina wan perên birîn, bikim. Di vê çarçoveyê de ew şert û mercên bi
bankê re hatine girêdan, misogir in. Ez dê guhertinên datayên xwe yekser ji IG Metall re ragehînim.

Stand Mai 2022 / Kurdisch

Endametî: Ez razî me, ku bibim endamê IG Metall û rêbaza vê sendîkayê qebûl dikim. Ez piştrast dikim, ku ev zaniyariyên min li ser
şexsê xwe nivîsandine, rast in û ku min ew têbiniya IG Metall li ser parastina datayan xwend.

