Datum vstupu

Jméno
Číslo popisné

Ulice
Země

PSČ

Telefon

Údaje o zaměstnání

E-mail

služební
služební

Bydliště
Mobil

služební

Datum narození

soukromý

D D

M M

soukromý

Osobní/kmenové číslo

Agenturní zaměstnanec/zaměstnankyně  

PSČ

R R R R

Nákladové středisko

na dobu určitou

do:

Pracovní agentura:

Účet

R

R

R

V současné době jsem
učeň/učnice
duálně studující
student/ka
žák/yně
brigádník/brigádnice
od:

do:

pokud student/ka, vysoká škola:

Byl/a jsem členem/členkou odborové organizace

samostatně
výdělečně činný/á

D D

Místo

na smlouvu o dílo

R

Členství od

v pracovní fázi v rámci postupného odchodu do důchodu
ve fázi uvolnění v rámci postupného odchodu do důchodu

Podnik/místo výkonu práce

od:

muž

Státní příslušnost

soukromý

Jsem
zaměstnán/a na plný úvazek
zaměstnán/a na částečný úvazek

Pohlaví
žena

M M

Příspěvek

Osobní údaje

Příjmení

D

Učňovské vzdělávání/studium

D

Přestup

QR-Code

Náborář/ka

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA

Možné rovněž na adrese www.igmetall.de/beitreten

M M

R R R R

Náborář/ka (příjmení, jméno) nebo náborový tým
Členské číslo náboráře/náborářky

prům. měsíční
hrubý příjem
z toho 1 % členský příspěvek =
Členský příspěvek

Členský příspěvek činí 1 % z průměrného měsíčního hrubého příjmu.
Studující a žáci/žákyně bez zaměstnání platí 2,05 eura. Nárok na
dávky existuje pouze v případě uhrazení příspěvku podle stanov.

I BAN

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje člena budou použity pouze v souladu se stanovami. Mé osobní údaje budou organizací
IG Metall a jejími odborovými důvěrníky shromažďovány, zpracovávány a používány za dodržení právních předpisů na ochranu
osobních údajů obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU-GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů pro
založení a správu mého členství. Další upozornění o ochraně osobních údajů najdu na adrese www.igmetall.de/datenschutz.

Místo/datum/podpis

Svolení k SEPA inkasu (opakované inkasní platby): Identifikační číslo IG Metall jako věřitele:
DE71 ZZZ0 0000 0535 93, reference o zmocnění: členské číslo01
Zmocňuji organizaci IG Metall k inkasu členského příspěvku podle stanov. Zároveň podávám svému
peněžnímu ústavu příkaz k tomu, aby částky inkasované organizací IG Metall uvolnil z mého účtu.
Upozornění: Po dobu osmi týdnů, počínaje datem odečtení z účtu, mohu požadovat vrácení odečtené
částky. Platí přitom podmínky sjednané s mým peněžním ústavem. Změny svých osobních údajů
neprodleně sdělím organizaci IG Metall.

Stand Mai 2022 / Tschechisch

Vstup: Tímto vstupuji do odborové organizace IG Metall a přijímám stanovy této organizace. Potvrzuji správnost svých osobních údajů a beru na vědomí upozornění o ochraně osobních údajů organizace IG Metall.

