ИЗЈАВА ЗАПРИСТАПУВАЊЕ
** Членски број

Датум на раѓање *

Д Д М М Г Г Г Г

Земја * Поштенски број * Место на живеење *

Пол *
женски
машки

Улица *

службен

приватен

Е-пошта

службена

приватна

Мобилен телефон

службен

Вработен/а во претпријатието

Бев член на синдикатот

Поштенски број

приватен

Член од:

Д Д М М

Тековна професионална активност
Полно работно време
Скратено работно време
Самовработен/а
вработен/а на определено време
								

IBAN *

како:

ученик/чка

приправник/чка

студент/ка

дуални студии

Г Г Г Г

Привремено вработен/а, со договор на дело:
Како се вика претпријатието-подизведувач?

при:

преквалификант/ка

Место

Број *

Податоци за вработувањето

Телефон

Државјанство *

Д Д М М Г Г Г Г

Компанија

Име *

Премин

Презиме *

Датум на влез

Банкарски детали

Лични податоци

Пополнете со печатни букви. * Задолжителни полиња ** Пополнува IG Metall
Тука можеш да станеш член онлајн: igmetall.de / beitreten.

Почеток:

Крај:

Почеток:

Крај:

Како се вика училиштето/институцијата/универзитетот?

како:

Со приод од (презиме, име) или тимот на регрутери

Членски број на регрутерот/ката (доколку постои)

Бруто приход		

Придонес

мес. бруто приход

D E

BIC *		

Банка/филијала

Со ова пристапувам на »Синдикатот на металските работници«, кратко
име »IG Metall« и го прифаќам статутот на овој синдикат. Ја потврдувам
точноста на личните податоци што му ги ставам на располагање на IG
Metall за собирање на податоците во врска со моето пристапување.

Сопственик/чка на сметката

СЕПА-основна шема за директно задолжување (повторливи директни задолжувања): Идентификациски број на доверителот на
IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, референца на мандатот: Членски број01
СЕПА-основна шема за директно задолжување: Го овластувам IG Metall да ја наплати членарината од 1 процент од бруто месечната
заработка што треба да ја платам според чл. 5 од статутот на IG Metall од мојата сметка со директно задолжување на договорниот датум
на доспевање. Во исто време, наложувам мојата банка да ги откупи директните задолжувања повлечени на мојата сметка од IG Metall.
Напомена: Можам да побарам надомест на износот што се депонира во рок од осум недели, почнувајќи од датумот на задолжување. Притоа се
применуваат условите договорени со мојата банка. За какви било промени во моите податоци веднаш ќе го известам IG Metall.

Моите лични податоци IG Metall и неговите синдикални доверители ги
собираат, обработуваат и користат во согласност со прописите за заштита на
податоците на О пштата регулатива за заштита на податоците на ЕУ (ЕУГДПР) и германскиот закон за заштита на податоците (БДСГ) за
воспоставување и управување со моето членство. Во рамките на овие цели,
моите податоци ќе се проследуваат и користат исклучително за исполнување
на синдикалните задачи на специјално овластените лица во врска со ова.
Проследувањето на трети страна се одвива само со моја посебна согласност.
Проследувањето на податоците не се врши за маркетиншки цели. Европските
и германските закони за заштита на податоците се применуваат во нивната
моментално важечка верзија. Понатамошни напомени за заштита на
податоците ќе најдам на https://igmetall.de/datenschutz-dok. Доколку посакам
печатена верзија од напомените за заштита на податоците по пошта, може да се
обратам на datenschutz@igmetall.de .

мест о / да т у м / по т пис

Согласност за пренесување на моите лични податоци во банката со цел обработка на СЕПА-основната шема за директно
задолжување. Со ова се согласувам, IG Metall да ги испраќа моите лични податоци (особено имиња, IBAN/BIC, висина на износот), од кои е
можно да произлезе мојата припадност на синдикатот , за обработка на СЕПА-основната шема за директно задолжување, на давателот/ката
на платежни услуги. Известувањето исто така содржи информации за моето членство во синдикатот, коишто се едни од најсензитивните податоци
според важечкиот закон за заштита на податоците, па затоа се под посебна заштита. Пренесувањето на горенаведените податоци е предуслов
за IG Metall да може да ги собира законските придонеси преку СЕПА-основната шема за директно задолжување. Мојата согласност е правна
основа за обработка на податоците за споменатата цел. Мојата согласност е доброволна. Имам право да ја повлечам мојата согласност во секое
време со ефект за во иднина. Повлекувањето не влијае на законитоста на обработката врз основа на мојата согласност до отповикувањето.
Дополнителни информации за обработка на податоците може да најдам во »Информациите за обработка на личните податоци на членовите« на
https://igmetall.de/datenschutz-dok.

мест о / да т у м / по т пис

St an d Ju li 2 018 / Maz edon isc h

Напомена за заштита на
податоците

мест о / датум / п отп ис

