Členská prihláška

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

Prihláška možná aj online!
vida.at/mitgliedwerden

Odovzdať alebo zaslať na: pozri zadnú stranu

Zaplatím svoj členský príspevok (hodiace sa označte krížikom):

Meno
Titul

Priezvisko
Akad. titul (za menom)

Číslo sociálneho poistenia

(pre zrážku zo mzdy/platu, resp. zrážku z penzijného poistenia)

Štátna príslušnosť
 muž
 žena

Dátum narodenia

Ulica
PSČ

Číslo domu
Obec
E-mail

 robotník/robotníčka
 učeň/učnica
 nezamestnaný
 zamestnanec
 školák/študent
 iné:
		
 Skrátený
 Plný úväzok
 Čiastočný úväzok úväzok

Terajšie povolanie/zamestnanie/výučba
Učeň:
Začiatok výučby

Koniec vyúčby

Zamestnaný vo firme/na pracovisku

SEPA- príkaz na ťarchopis:
Referencia príkazu: G07005785824
Splnomocňujem Rakúsky odborový zväz (ÖGB), resp. odbory zjednotené v ÖGB, aby z môjho konta opakovane priamym inkasom
SEPA zrážali platby. Zároveň poverujem svoj úverový ústav, aby z môjho konta vyplatil ťarchopis SEPA vystavený zväzom ÖGB. Mám
právo v rámci ôsmich týždňov, počnúc dátumom zaťaženia účtu, žiadať inkasovanú sumu späť. Platia pritom podmienky dohodnuté
s mojím úverovým ústavom.
Ak som odsúhlasil/a zrážku zo mzdy/platu, ale už si ju neželám, alebo ak z podniku vystúpim alebo ak zrážka členského príspevku
cez podnik už nie je možná, požiadam bez ďalšej dohody, aby spôsob platby bol zmenený na priame inkaso SEPA z mnou uvedeného konta.
Príjemca platby: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

Banka

BIC
Dátum

Podpis

Potvrdzujem, že odborové informácie o ochrane osobných údajov uvedené na zadnej strane (dostupné aj na www.oegb.at/datenschutz)
som vzal/a na vedomie.
Obdržaním členskej karty mám s použitím svojho členského čísla možnosť získať všetky dôležité informácie, ako napr. kolektívnu zmluvu,
informácie o aktuálnych témach, aktivitách atď. Členský príspevok je možné odpočítať od daňového základu.
Ďalšie informácie na: www.vida.at
Súhlasím s tým, že ÖGB, vydavateľstvo ÖGB Verlag a/alebo Zväz rakúskeho odborového vzdelávania VÖGB ma môžu kontaktovať telefonicky, resp. elektronickou poštou (§107 Zákona o telekomunikáciách) a informovať ma o poskytovaných službách, ako napr. o akciách na
vstupenky, knihy, podujatia a podobne, ako aj sprostredkovať mi ďalšie informácie. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Miesto

Dátum

Podpis

Prihlásil(a) ma / Poradil(a) mi:
PSČ, miesto (sídlo firmy, pracoviska)
Meno
Hrubá mesačná mzda/plat v €

(Z toho príspevok odborom je 1 percento. Informácie: www.vida.at/mitgliedsbeitrag)

Dátum vstupu

Podnet vstupu

Priezvisko

Číslo člena

Quelle: Anmeldung 03/2020

Ulica, číslo domu (firmy, pracoviska)

Majiteľ konta

IBAN
Miesto

ZVR-Nr. 576439352

Telefón

Zrážkou zo mzdy/platu (podniková zrážka):
Vyhlasujem, že súhlasím so zrážkou z platu/mzdy v rámci podniku, že teda môj zamestnávateľ smie zrážať môj členský príspevok do
odborov z mojej mzdy/platu, resp. z mojej učňovskej odmeny; resp. v prípade penzie sumu príspevku zadrží a poukáže miesto, ktoré
penziu vypláca; a preto dávam súhlas s tým, aby môj zamestnávateľ a odbory spracúvali moje osobné údaje nevyhnutne spojené
s odvodom členského príspevku, menovite horeuvedené údaje a príslušnosť k odborom, číslo sociálneho poistenia, osobné číslo,
údaje o príspevku, príslušnosť ku kolektívnej zmluve, dátum vstupu/výstupu, časové údaje o rodičovskej dovolenke, časové údaje
o penzii, o prezenčnej a civilnej službe, o dobe vzdelávania, ako aj údaje o zmene mojej adresy, pričom tento súhlas so zrážkou zo
mzdy/platu môžem voči Rakúskemu odborovému zväzu ÖGB kedykoľvek odvolať.

ŽIJEME ODBORMI

POBOČKY
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 44
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

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – administrácia členov
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

Osobitne nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. V tejto informácii o ochrane osobných údajov Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci
administrácie členov. Podrobnú informáciu o tom, ako Rakúsky odborový zväz ÖGB nakladá s
Vašimi osobnými údajmi, nájdete na www.oegb.at/datenschutz.
Zodpovednosť za spracovanie Vašich údajov nesie Rakúsky odborový zväz ÖGB. Údaje, ktoré
ste nám poskytli, spracúvame prísne dôverne, len za účelom administrácie členov odborov a
len počas trvania Vášho členstva, resp. dovtedy, pokým môžu trvať nároky z členstva. Právnym
základom spracovania údajov je Vaše členstvo v ÖGB; pokiaľ ste súhlasili so zrážkou zo mzdy/
platu, právnym základom je Váš súhlas so spracovaním dodatočných údajov, ktoré sú na to
potrebné.
Údaje spracúva priamo ÖGB alebo spracovateľ, ktorého Rakúsky odborový zväz ÖGB tým
zmluvne poveril a kontroluje ho. Ďalšie poskytovanie údajov tretej strane nerobíme, alebo iba
s Vaším výslovným súhlasom. Spracovanie údajov sa uskutočňuje výlučne v rámci EÚ.
Pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov, voči ÖGB máte právo na poskytnutie informácie, na revíziu, vymazanie a obmedzenie spracovania. Ak by ste boli toho názoru, že spracovanie Vašich údajov je neprípustné, máte právo kedykoľvek vzniesť sťažnosť na dozorné
miesto, ktorým je rakúsky úrad pre ochranu údajov (www.dsb.gv.at).

Naše kontaktné údaje:
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
Telefón: +43 / 1 / 534 44-0; E-mail: oegb@oegb.at
Kontakt na nášho zmocnenca pre ochranu údajov: datenschutzbeauftragter@oegb.at

