Členská přihláška

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

Přihláška možná i online!
vida.at/mitgliedwerden

Odevzdejte nebo pošlete na adresu: viz zadní strana

Svůj členský příspěvek budu hradit (zakřížkujte, co se hodí):

Jméno
Titul

Příjmení
Akad. titul (za jménem)

Státní příslušnost

Číslo sociálního pojištění

(pro odvod prostřednictvím zaměstnavatele/srážka důchodového pojištění)

Ulice
PSČ

Datum narození

 muž
 žena

Číslo domu
Obec
E-mail

 Dělník /-nice
 Učeň /-nice
 Nezaměstnaný /-á
 Zaměstnanec /-kyně
 Student /-ka
 jiné:
		
Současné povolání
Učeň /-nice:
Začátek učňovského poměru

 zaměstnaný/-á v
 Plný úvazek
 Částečný úvazek
malém rozsahu
Konec učňovského poměru

Zaměstnán /-a u firmy / pracoviště

Příkaz k inkasu prostřednictvím SEPA:
Variabilní symbol k příkazu: G07005785824
Zmocňuji Rakouský svaz odborů (ÖGB) popř. odborové svazy sdružené v ÖGB, aby z mého účtu na základě příkazu prostřednictvím
SEPA opakovaně inkasovali platby. Současně dávám pokyn své úvěrové bance, aby proplácela příkazy k inkasu prostřednictvím SEPA
vystavené ÖGB na můj účet. Ve lhůtě osmi týdnů, počínaje datem zápisu k tíži účtu, mohu požadovat úhradu zaúčtované částky.
Přitom platí podmínky dohodnuté s mou úvěrovou bankou.
Pokud jsem souhlasil(a) se srážkou prováděnou zaměstnavatelem, avšak již si ji nepřeji nebo odcházím ze závodu, anebo odvádění
členského příspěvku prostřednictvím závodu již není možné, žádám o převedení způsobu platby bez další předchozí domluvy na
příkaz k inkasu prostřednictví SEPA z účtu, který jsem oznámil(a).
Příjemce platby: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

Banka

BIC
datum

podpis

Potvrzuji, že jsem vzal(a) na vědomí informaci odborů o ochraně údajů (kterou lze najít na druhé straně a také na www.oegb.at/
datenschutz).
Po obdržení členského průkazu lze s použitím členského čísla získat veškeré důležité informace jako kolektivní smlouva, informace
týkající se aktuálních témat, aktivity atd. Členský příspěvek lze odečíst od daňového základu.
Více informací na: www.vida.at
Svoluji, aby mne ÖGB, ÖGB Verlag a/nebo VÖGB telefonicky nebo elektronickou poštou (§ 107 zákona o telekomunikacích –
TKG) kontaktovaly a sdělovali mi informace o poskytovaných službách, jako jsou např. slevy na vstupenky, knihy, akce apod., a
případně mi poskytovaly i další informace. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Obec

Datum

Podpis

Nábor provedl(a) / poradenství poskytl(a):
PSČ, Sídlo (firmy/ pracoviště)
Jméno
Měsíč hrubá mzda/hrubý plat v €

(Členský příspěvěk v odborovém svazu z toho činí 1 procento.
Informace: www.vida.at/mitgliedsbeitrag)

Datum vstupu do organizace

Podnět ke vstupu

Příjmení

Členské číslo

Quelle: Anmeldung 03/2020

Ulice, číslo domu (firmy/ pracoviště)

Majitel účtu

IBAN
obec

ZVR-Nr. 576439352

Telefon

Srážka ze mzdy/z platu (srážka provedená zaměstnavatelem):
Prohlašuji, že souhlasím, aby se můj členský příspěvek srážel ze mzdy, tedy aby jej odváděl můj zaměstnavatel z mého platu popř.
mzdy, z mé učňovské odměny; popř. aby byl pracovištěm, které mi vyplácí důchod, odečten z mého důchodu a převeden; a proto
uděluji svůj souhlas s tím, aby v souvislosti s výběrem členského příspěvku můj zaměstnavatel a odborový svaz směli zpracovávat
potřebné údaje, a to výše uvedené údaje a příslušnost k odborovému svazu, číslo sociálního pojištění, osobní číslo, údaje o příspěvku, příslušnost do působnosti kolektivní smlouvy, data týkající se navázání a rozvázání pracovního poměru, karenční doby, odchodu
do důchodu, doby prezenční vojenské služby, výcviku a doby náhradní civilní služby a údajů týkajících se změny adresy, přičemž
mohu tento souhlas se srážkou prováděnou zaměstnavatelem oznámením ÖGB kdykoli odvolat.

ŽIJEME ODBOROVÝM SVAZEM

NEJBLÍŽE K VÁM
vida Zentrale
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
Tel: (01) 53 444 79
E-Mail: info@vida.at
vida Burgenland
Wiener Straße 7
7000 Eisenstadt
Tel: (02682) 770 71000
E-Mail: burgenland@vida.at
vida Kärnten
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt
Tel: (0463) 5870 392

Bahnhofplatz 1
9500 Villach
Tel: (04242) 27185
E-Mail: kaernten@vida.at
vida Niederösterreich
Gewerkschaftsplatz 1
3100 St. Pölten
Tel: (02742) 311941

Prohlášení o ochraně údajů pro účely správy členů
vida.at

vida Salzburg
Markus-Sittikus-Straße 10
5020 Salzburg
Tel: (0662) 871228
E-Mail: salzburg@vida.at
vida Steiermark
Karl-Morre-Straße 32
8020 Graz
Tel: (0316) 7071 281
E-Mail: steiermark@vida.at
vida Tirol
Südtiroler Platz 14–16
6020 Innsbruck
Tel: (0512) 59777 309
E-Mail: tirol@vida.at

Schwechat, Office Park 3
1. Obergeschoß, Top 122
1300 Wien, Flughafen
Tel: (01) 7007 388 91
E-Mail: niederoesterreich@vida.at

vida Vorarlberg
Kasernplatz 3
6700 Bludenz
Tel: (05552) 65816
E-Mail: vorarlberg@vida.at

vida Oberösterreich
Volksgartenstraße 34
4020 Linz
Tel: (0732) 653397
E-Mail: oberoesterreich@vida.at

vida Wien
Triester Straße 40/3/1
1100 Wien
Tel: (01) 53 444 79 680
E-Mail: wien@vida.at

Ochrana vašich osobních údajů nám mimořádně leží na srdci. V této informaci o ochraně
osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci
správy členů. Úplná informace o tom, jak ÖGB s vašimi osobními údaji zachází, najdete na
www.oegb.at/datenschutz.
Odpovědnou osobou za zpracování vašich údajů je ÖGB. Údaje, které jste poskytl(a) na druhé
straně této přihlášky, zpracováváme na vysokém stupni důvěrnosti pouze k účelům správy
členů odborového svazu a po dobu vašeho členství popř. tak dlouho, dokud trvají nároky z
členství. Právním základem pro zpracování údajů je vaše členství v ÖGB; pokud jste souhlasil(a)
se srážkou členského příspěvku prováděnou zaměstnavatelem, je jím Váš souhlas ke zpracování údajů, jichž je k tomu navíc zapotřebí.
Zpracování údajů provádí ÖGB sám anebo je provádějí pověření zpracovatelé, které k tomu ÖGB
smluvně pověřil a které kontroluje. Nedochází k předávání údajů třetím osobám, anebo k němu
dojde pouze s vaším výslovným souhlasem. Zpracování údajů se děje výhradně uvnitř EU.
Ve vztahu k ÖGB vám v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů náležejí práva na
informace, opravu, vymazání a omezení zpracování. Proti zpracování vašich údajů, které je dle
vašeho názoru nepřípustné, můžete kdykoli podat stížnost k rakouskému Úřadu pro ochranu
údajů (www.dsb.gv.at) jako orgánu dohledu.

Spojíte se s námi na základě dále uvedených kontaktních údajů:
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44-0; E-mail: oegb@oegb.at
Našeho pověřence pro ochranu údajů najdete na datenschutzbeauftragter@oegb.at

