Data wejścia w życie

QR-Code

D

Dane osobowe

Nazwisko

Imię

Ulica

Płeć

Numer domu

żeńska
Kraj

D

Kod pocztowy

Miejscowość

męska

M M
Edukacja/studia

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU

Możliwe również pod www.igmetall.de/beitreten

R

R

R

R

Jestem obecnie
praktykantem(-ką)
studentem(-ką) studiów dualnych
studentem(-ką)
uczniem / uczennicą
pracownikiem w ramach pracy wakacyjnej
od:

Narodowość

do:

służbowy

Telefon komórkowy

prywatny

Dane dot. zatrudnienia

D D
Jestem
z atrudniony(-a) w pełnym
wymiarze godzin
z atrudniony(-a) w niepełnym
wymiarze godzin

M M

z atrudniony(-a) w niepełnym wymiarze czasu pracy w wieku
przedemerytalnym na etapie pracy
z atrudniony(-a) w niepełnym wymiarze czasu pracy w wieku
przedemerytalnym na etapie zwolnienia

Zakład zatrudnienia

Kod pocztowy

PESEL/nr ident.

R R R R
o sobą prowadzącą
(indywidualną) działalność
gospodarczą

Miejscowość

Miejsce powstawania kosztów

na umowie o dzieło

od:

na czas określony
do:

Firma świadcząca wynajem pracowników tymczasowych:

Konto

prywatny

Data urodzenia

prywatny

pracownikiem tymczasowym  

służbowy

Byłem / Byłam członkiem związku zawodowego

Członek od

D D
Osoba ubiegająca się

E-mail

służbowy

Składka

Telefon

Przejście

jeżeli student(-ka), szkoła wyższa:

M M

R R R R

Osoba ubiegająca się (nazwisko, imię) lub zespół osoby
ubiegającej się

Numer członkowski osoby ubiegającej się

średni miesięczny
dochód brutto
z tego 1% składki członkowskiej =
Składka członkowska

Składka członkowska wynosi 1% średniego miesięcznego dochodu
brutto. Studenci i uczniowie bez zatrudnienia płacą 2,05 euro. Prawo
do świadczeń istnieje tylko w przypadku składki zgodnej ze statutem.

IBAN

Ochrona danych osobowych: dane członków będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami statutu. Moje dane osobowe będą gromadzone,
przetwarzane i wykorzystywane przez IG Metall i jej mężów zaufania ze strony związków zawodowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych UE (RODO UE) oraz Federalnej ustawie o ochronie danych osobowych w celu ustanowienia i
zarządzania moim członkostwem. Dalsze informacje dot. ochrony danych można znaleźć pod linkiem www.igmetall.de/datenschutz.

Miejscowość/ data/ podpis

Pełnomocnictwo do obciążania rachunku SEPA (cykliczne obciążenia rachunku): numer identyfikacyjny
wierzyciela IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, nr referencyjny mandatu: numer członkowski01
Upoważniam IG Metall do pobierania zgodnej ze statutem składki członkowskiej. Jednocześnie zlecam
mojej instytucji finansowej realizację obciążeń rachunku dokonanych przez IG Metall z mojego konta.
Informacja: mogę zażądać zwrotu pobranej kwoty w ciągu ośmiu tygodni, licząc od daty obciążenia rachunku. Obowiązują przy tym warunki uzgodnione z moją instytucją finansową. O zmianach dotyczących
moich danych niezwłocznie poinformuję IG Metall.

Stand Mai 2022 / Polnisch

Przystąpienie: niniejszym przystępuję do IG Metall i akceptuję statut tego związku zawodowego. Potwierdzam poprawność danych dotyczących mojej osoby i
przyjmuję do wiadomości informację o ochronie danych osobowych w IG Metall.

