
Data intrăriiD E C L A R A Ț I E  D E  A D E R A R E
Este posibil și pe www.igmetall.de/beitreten T T M M J J J J

Da
te

 p
er

so
na

le Nume Prenume

Țara Cod poștal      Localitate

Strada     

Data nașterii

Cetățenie

T T M M J J J J

Sexul
  feminin     masculin

Numărul casei

Telefon mobil      de serviciu      privatTelefon      de serviciu      privat

Email      de serviciu     privat

Da
te

 re
fe

rit
oa

re
 la

 a
ng

aj
ar

e

Su
m

a

Eu sunt
  angajat cu normă întreagă
  angajat cu jumătate de normă

  persoană fizică independentă

de la: până la:

Pr
eg

ăt
ire

 / 
St

ud
iu Sunt momentan    

  Ucenic      Student cu dublă specializare 
  Student      Elev      Angajat temporar  

până la:de la:

dacă ești student, universitatea:

Societatea de plasare de forță de muncă:

  am vârsta de pensionare în câmpul muncii
  am vârsta de pensionare în etapa de pensionare

Companie / locul de muncă Cod poștal  Localitate  

Număr personal/identificare Centrul de cost

  Angajat temporar      cu contract de muncă      pe perioadă determinată

Co
nt I B A N :

Tr
ec

er
ea

 te
m

po
ra

ra Am fost membru de sindicat 

Membru din

T T M M J J J J

Ca
nd

id
at Candidat (nume, prenume) sau echipa de candidați

Număr membru candidat

Venit brut lunar mediu   

Contribuția de membru

Aderare: Prin prezenta ader la IG Metall și recunosc statutul acestui sindicat. Confirm corectitudinea datelor referitoare la per-
soana mea și iau la cunoștință indicațiile referitoare la protecția datelor ale IG Metall.

Mandat de debitare directă SEPA  (debitare directă recurentă): Număr de identificare creditor  
IG Metall: Referință mandatant DE71 ZZZ0 0000 0535 93: Număr membru01
Împuternicesc IG Metall să debiteze suma pentru calitatea de membru conform statutului. În plus 
îmi informez instituția de creditare, să încaseze din contul meu debitul pentru IG Metall. Indicație: 
Pot solicita restituirea sumei debitate în termen de opt săptămâni începând cu data debitării. Sunt 
valabile condițiile stabilite de instituția mea de credit. Voi comunica modificările datelor mele ime-
diat către IG Metall.

Protecția datelor: Datele membrilor vor fi folosite doar în sensul statutului. Datele mele cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate 
și utilizate de către IG Metall și de persoanele de încredere din sindicat cu respectarea dispozițiilor referitoare la protecția datelor din 
Regulamentul UE privind protecția datelor (UE-DSGVO) și din legea federală privind protecția datelor pentru înființarea și administrarea 
statului meu de membru. Mai multe indicații referitoare la protecția datelor le regăsiți pe www.igmetall.de/datenschutz.

Contribuția de membru este de 1 % din salariul lunar mediu brut.
lunar mediu Studenții și elevii fără ocupație plătesc 2, 05 Euro. 
Dreptul la servicii există doar în cazul unei contribuții conform 
statutului.

Local i tatea/Data/Semnătura

din care 1 % contribuția de membru =

Stand M
ai 2022 / rum

änisch

QR-Code


