Üyelik başvuru formu

Gewerkschaft vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Kaydınızı online olarak da yapabilirsiniz!
www.vida.at/mitgliedwerden

Formunuzu teslim etmek veya göndermek istediğiniz adres için: Bkz. arka sayfa

Üyelik aidatımı aşağıdaki ödeme şekli ile yapmak istiyorum (Tercihinizi lütfen işaretleyiniz):

İsim
Ünvan

Soyisim
Akademik ünvan (İsimden sonra yazılacak) Vatandaşlık
 Erkek
 Kadın

Sigorta numarası (İşletmeler ve maaş düzenleme sureti için) Doğum tarihi
Cadde
Posta kodu

Kapı numarası (ev)
Şehir (ev)
E-Posta

Banka

 İşçi
 Çırak
 İşsiz
 Görevli
 Öğrenci
 Diğer:
		
Şu andaki meşguliyetiniz
Çırak:
Çıraklık eğitimi başlangıcı

Otomatik Ödeme Emri (SEPA):
Referans numarası: G07005785824
Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) veya ÖGB ile anlaşmalı sendikayı hesabımdan otomatik ödeme emri (SEPA) ile üyelik aidatımın
kesintisini yapabilmesi için yetkilendiriyorum. Aynı zamanda hesabımın bulunduğu kredi kuruluşunu, ÖGB tarafından hesabımdan
otomatik ödeme emri (SEPA) ile çekilen miktarı düşmesi amacıyla yetkilendiriyorum. Ödemenin yapıldığı günden başlayarak sekiz hafta
içerisinde yapılan kesintiyi geri talep etme hakkım saklıdır. Bu işlemin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak geçerli anlaşma, kredi kuruluşu
ile yapılmış olan anlaşmadır.
İşletme kesintisine onay vermiş ancak bu tercihimi değiştirmek istediğimde veya işten ayrıldığımda ya da söz konusu işletme üzerinden
bu kesinti yapılamıyor ise, ödeme şeklinin görüşmeye gerek duyulmaksızın hesabımdan otomatik ödeme emri (SEPA) ile değiştirilerek
kesilmesine onay veriyorum.
Alıcı: (Avusturya Sendikalar Birliği) Österreichischer Gewerkschaftsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien,
Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

 Tam zamanlı
 Yarı zamanlı

Hesap sahibi

IBAN

 Kısmi
zamanlı

Şehir

ZVR-Nr. 576439352

Telefon

Maaş kesintisi (İşletme kesintisi):
İşletme kesintisi işlemini, yani sendikanın iş verenim aracılığı ile maaşımdan üyelik aidat miktarını kesmesini veya emeklilik
maaşımı ödeyen olarak emekliliğimden bu kesintiyi yapmasını onaylıyor ve bu işlemin gerçekleştirilebilmesi amacı ile gerekli
olan yukarda belirtilen tüm kişisel bilgilerimi, sendika üyeliğimi, sosyal sigorta numaramı, personel numaramı, üyelik bilgilerimi,
toplu sözleşme bilgilerimi, işe giriş ve çıkış tarihlerimi, (varsa) doğum ve annelik izinlerimi, emekliliğimi, eğitim ve askerlik görevi
ile ilgili bilgilerimi, adres değişiklik bilgilerimi iş verenimin sendika ile paylaşmasını, istediğim zaman bu onayımı Avusturya
Sendikalar Birliği ÖGB’ye geri çekmek istediğimi bildirme hakkım saklı kalmak kaydı ile, kabul ediyorum.

Swift Kodu
Tarih

Imza

Diğer sayfada yer alan sendika veri gizlilik sözleşmesini kabul ettiğimi beyan ederim. (Gizlilik sözleşmesi ile ilgili bilgilere www.oegb.at/
datenschutz adresinden ulaşabilirsiniz).
Üyelik kartınızın elinize ulaştığı tarihten itibaren üyelik numarası ile birlikte toplu sözleşme, güncel konular, aktiviteler vb. tüm önemli
konulara erişme hakkınız doğar. Üyelik aidatınız için ödediğiniz aidatı vergiden düşebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: www.vida.at

Çıraklık eğitimi bitişi

Avusturya Sendikalar Birliği ÖGB‘nin veya ÖGB Yayınevinin ya da Avusturya Sendikalar Birliği Çatı Kuruluşu VÖGB’nin (§ Telekomunikasyon Kanunu TKG’nin 107. maddesi uyarınca) bilet indirimleri, kitaplar, etkinlikler vb. konularda bilgi vermesi amacı ile bana telefon
veya e-posta aracılığı ile ulaşmasını kabul ediyorum. Bu onayımı dilediğim zaman iptal etme hakkım saklıdır.

Çalıştığınız firma/işyeri

Şehir

Tarih

Imza

Tavsiye eden üye:
Posta kodu, şehir (iş)
İsim
€ cinsinden aylık brüt maaş

(Sendika üyelik aitadı aylık brüt maaşın yüzde 1’i kadardır. Daha fazla bilgi için: www.vida.at/mitgliedsbeitrag)

Üyelik tarihi

Üyelik nedeni

Soyisim

Üyelik numarası

Quelle: Anmeldung 05/2018

Cadde, kapı numarası (iş)

İRTİBAT BÜROLARIMIZ
vida Zentrale
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
Tel.: (01) 534 44 79
E-Mail: info@vida.at
vida Burgenland
Wiener Straße 7
7000 Eisenstadt
Tel.: (02682) 770 44
E-Mail: burgenland@vida.at
vida Kärnten
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt
Tel.: (0463) 5870 392
Bahnhofplatz 1
9500 Villach
Tel.: (04242) 271 85
E-Mail: kaernten@vida.at
vida Niederösterreich
Gewerkschaftsplatz 1
3100 St. Pölten
Tel.: (02742) 31 19 41

BİZ SENDİKAYI YAŞIYORUZ
Üyelik Yönetimi Gizlilik Sözleşmesi

vida Salzburg
Markus-Sittikus-Straße 10
5020 Salzburg
Tel.: (0662) 87 12 28
E-Mail: salzburg@vida.at
vida Steiermark
Karl Morre-Straße 32
8020 Graz
Tel.: (0316) 70 71 281
E-Mail: steiermark@vida.at
vida Tirol
Südtiroler Platz 14-16
6020 Innsbruck
Tel.: (0512) 597 77 309
E-Mail: tirol@vida.at

Schwechat, Office Park 3
1. Obergeschoß, Top 122
1300 Wien, Flughafen
Tel.: (01) 7007 388 92
E-Mail: niederoesterreich@vida.at

vida Vorarlberg
Kasernplatz 3
6700 Bludenz
Tel.: (05552) 658 16
E-Mail: vorarlberg@vida.at

vida Oberösterreich
Weingartshofstraße 2
4020 Linz
Tel.: (0732) 65 33 97
E-Mail: oberoesterreich@vida.at

vida Wien
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
Tel.: (01) 534 44 79 680
E-Mail: wien@vida.at

Kişisel verileriniz bizim için son derece önemlidir. Burada yer alan açıklamalar ile üyeliğinize
dair sizleri verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili önemli konular hakkında bilgilendirmekteyiz. Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB)’nin kişisel verilerle ilgili nasıl çalıştığı hakkında
detaylı bilgiye www.oegb.at/datenschutz bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kişisel bilgilerinizden Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) sorumludur. Bizimle paylaşmış
olduğunuz bilgileri azami gizlilik çerçevesinde ve yalnızca sendikaya üyeliğinizin yönetimi,
süresi ve doğabilecek talepleriniz amacıyla kullanmaktayız. Hukuksal düzenlemeyi, işvereniniz
aracılığı ile gerekli bilgilerin paylaşılmasına onay vermiş iseniz, Avusturya Sendikalar Birliği
(ÖGB)’ye yapmış olduğunuz üyeliğiniz oluşturmaktadır.
Bilgilerinizin işlenmesi ya doğrudan Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) tarafından veya ÖGB
tarafından sözleşme ile görevlendirilmiş ve yine ÖGB tarafından denetlenen aracı kurum
tarafından yapılmaktadır. Bunun dışında bilgilerinizin üçüncü şahıslarla paylaşılması söz konusu değildir veya ancak mutlak onayınız alınarak bu işlem gerçekleştirilmektedir. Bilgilerinizin
işlem kapsamı Avrupa Birliği (AB) ile sınırlıdır.
Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB)’de kişisel bilgileriniz hakkında bilgi talep etme, bilgilerinizi
doğrulama veya sildirme ya da sınırlama hakkınız saklıdır. Bilgilerinizin işlenmesini kabul etmemeniz halinde, denetleyici organ olarak Avusturya Veri Koruma Dairesine (www.dsb.gv.at)
şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz.

İletişim bilgilerimiz (Avusturya Sendikalar Birliği):
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Viyana
Telefon: +43 / 1 / 534 44-0; E-Posta: oegb@oegb.at
Veri Koruma Sorumlusu İletişim: datenschutzbeauftragter@oegb.at

