Izjava o varstvu podatkov za upravljanje s podatki članov

Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno. V tej informaciji o varstvu podatkov vam posredujemo
najpomembnejše vidike obdelave podatkov v okviru upravljanja s članstvi. Obsežne podatke o tem, kako Zveza
sindikatov ÖGB rokuje z vašimi podatki, najdete na spletni strani: www.oegb.at/datenschutz.

Za obdelavo vaših podatkov je odgovorna Avstrijska zveza sindikatov ÖGB. Podatke, ki ste nam jih posredovali,
obravnavamo z visoko mero zaupnosti, zgolj v namene upravljanja s članstvi sindikata in za čas trajanja vašega
članstva oz. dokler trajajo iz članstva izhajajoče obveznosti. Pravni okvir za obdelavo podatkov je vaše članstvo v
Zvezi sindikatov ÖGB; v kolikor ste se strinjali za plačevanje članarine preko podjetja pa vaša privolitev za obdelavo
vseh za to dodatno potrebnih podatkov.

Podatke obdeluje sama Zveza sindikatov ÖGB ali podjetje, s katerim je Zveza v ta namen sklenila pogodbo in ga
nadzoruje. Siceršnjega posredovanja podatkov tretjim osebam ni, ali pa se izvaja samo z vašo izrecno privolitvijo.
Obdelava podatkov poteka izključno samo znotraj EU.

Do Zveze sindikatov ÖGB imate glede obdelave osebnih podatkov pravico do obveščanja, popravka, izbrisa in
omejitve obdelave podatkov. Pri Avstrijskem uradu za varstvo podatkov (www.dsb.gv.at), ki je nadzorni organ,
lahko kadarkoli vložite pritožbo, če je po vašem mnenju prišlo do nedopustne obdelave podatkov.

Kontaktirate nas lahko preko sledečega naslova:

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44-0; E-pošta: oegb@oegb.at

Našega pooblaščenca za varstvo podatkov lahko kontaktirate preko sledečega e-poštnega naslova:
datenschutzbeauftragter@oegb.at

Slowenisch

SINDIKAT JE NAŠ
NAČIN ŽIVLJENJA
Storitve za člane
Svetovanje glede
vprašanj, ki so vezane na
delovno in socialno
pravo, tel. št.: +43 (0)1
534 44 79-148
Brezplačno pravno varstvo
za naše člane pri sporih
pred delovnim sodiščem
Brezplačno zastopstvo
pred sodišči, nosilci
socialnega zavarovanja in
spravnimi organi
Pomoč pri mobingu in
nasilju na delovnem
mestu, tel. št.: +43 (0)1
534 44 39-100

ANTWORTSENDUNG

Gewerkschaft vida

Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien

Nadomestila za
bolnišnični dan v primeru nesreč nastalih
pri prostočasnih dejavnostih ali drugih nesreč,
zavarovanje za pogrebne
stroške, tel. št.: +43 (0)1
534 44 79-690
Izredna podpora za člane,
ki so se znašli v nujnem
primeru ali stiski (več
informacij prejmete na

Sindikat vida v celotni Avstriji
deželnem sekretariatu
sindikata vida)
Podpora v primeru brezposelnosti (več informacij
prejmete na deželnem
sekretariatu sindikata
vida)
Podpora za invalidne
osebe, tel. št.: +43 (0)1
534 44 79-595
Podpora pri izobraževanju
in usposabljanju, tel. št.:
+43 (0)1 534 44 79-690
Ugodne počitniške ponudbe in cenejše vstopnice za kulturne in športne
prireditve
vida-kartica – ugodnosti
pri mnogih podjetjih
Revija »vida« in časopis
zveze sindikatov ÖGB
»Solidarität« brezplačno
na dom
Več informacij je na voljo
na spletni strani
vida.at/vorteile

Kolofon
Založnik: ÖGB/sindikat vida, ÖGB št. registra društev : 576439352, Št. registra za obdelavo podatkov:
0046655, Lastnik medijev in proizvajalec: Založba zveze sindikatov ÖGB GesmbH, Kraj založništva in
proizvodnje: 1020 Dunaj, Johann-Böhm-Platz 1, Slike © Založba ÖGB /Michael Mazohl & Paul Sturm

vida-Zentrale (Catamaran)
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Dunaj
Tel. št.: +43 (0)1 534 44 79
info@vida.at
Deželni sekretariati
Gradiščansko
Wiener Straße 7
7000 Eisenstadt
Tel. št.: +43 (0) 2682 770 44
burgenland@vida.at

Štajerska
Karl Morre-Straße 32
8020 Gradec
Tel. št.: +43 (0) 316 70 71-281
steiermark@vida.at

Koroškax
Bahnhofplatz 1
9500 Beljak
Tel. št.: +43 (0) 4242 271 85
kaernten@vida.at

Tirolska
Südtiroler Platz 14-16
6010 Innsbruck
Tel. št.: +43 (0) 512 597 77-309
tirol@vida.at

Dolnja Avstrija
Gewerkschaftsplatz 1
3100 St. Pölten
Tel.: (02742) 31 19 41
niederoesterreich@vida.at
Gornja Avstrija
Volksgartenstraße 34
4020 Linz
Tel. št.: +43 (0) 732 65 33 97
oberoesterreich@vida.at
Salzburška
Markus-Sittikus-Straße 10
5020 Salzburg
Tel.št.: +43 (0) 662 87 12 28
salzburg@vida.at

Predarlsko
Kasernplatz 3
6700 Bludenz
Tel. št.: +43 (0) 5552 658 16
vorarlberg@vida.at
Dunaj
Triester Straße 40/3/1
1100 Dunaj
Tel. št.: +43 (0)1 534 44 79-680
wien@vida.at
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Vzrok včlanitve
Članska številka
((Od tega znaša članarina za sindikat 1 %. Informacije najdete na: vida.at/mitgliedsbeitrag)

Mesečna bruto plača v €

Datum pristopa

Ime

Priimek

Datum
Kraj
Zaposlen pri podjetju/uradu (ime, ulica, poštna številka in kraj)

Konec vajeništva
Pričetek vajeništva

Trenutni poklic/funkcija/vajeniški poklic
Vajenec/ka:

Pridobil/svetoval član:

Podpis
Datum
Kraj

 polni delovni čas  malo delo
 skrajšan delovni čas

IBAN

Potrjujem, da sem seznanjen/a z informacijo o varstvu podatkov pri sindikatu, ki se nahaja na hrbtni strani (najdete jo tudi na www.
oegb.at/datenschutz).
S prejemom članske izkaznice pri uporabi številke člana obstaja možnost pridobitve vseh pomembnih informacij, kot so kolektivna
pogodba, informacije o aktualnih temah, aktivnosti, itn. Članarino lahko uveljavljate kot davčno olajšavo. Več informacij nadete na:
www.vida.at
Strinjam se, da me ÖGB, Založba ÖGB in/ali VÖGB kontaktirajo po telefonu ali elektronski pošti (§107 Zakona o telekomunikacijah) in me tako obvestijo o storitvah, kot so ponudbe za vstopnice, knjige, prireditve in podobno, ter o drugih zadevah. To soglasje
je možno kadarkoli preklicati.

BIC
Imetnik TRR
Banka

E-pošta

Mimogrede: članarino lahko uveljavljate kot olajšavo
pri dohodnini in tako znižate
svojo davčno obveznost. V
kolikor se članarinski prispevek zadrži neposredno od
plače (plačilo preko podjetja),
se znižanje davka upošteva
neposredno pri obračunu
plače.

Tel. št.

Za upokojence, brezposelne
in prejemnike nadomestila
za bolniško odsotnost veljajo
nižji prispevki. Več informacij
o naših storitvah in točnih
zneskih boste prejeli v naših

deželnih sekretariatih, kontaktne podatke najdete na
hrbtni strani.

Kraj

Višina mesečne članarine
znaša 1 % vašega bruto prihodka. Preračunano na vaš
delavni čas bi to pri 40 urnem
delavniku pomenilo zgolj 4
minute in 48 sekund na dan,
ki bi jih sindikatu namenili za
članarino.

Poštna št.

Članarina

Hišna številka

vida obvešča
Z revijo vida in njenim
novičnikom ste vedno
odlično informirani:
enostavno se prijavite
na novičnik:
vida.at/newsletter
Vse izdaje revije vida
lahko prebirate tukaj:
vida.at/magazin

Ulica

11:42

 moški sp.
 ženski sp.

1

18.07.16

Datum rojstva

gewerkschaftv
ida

Št. socialnega zavarovanja

facebook.com/

(za plačevanje preko podjetja/trganje od pokojninskega zavarovanja)

und Freizeit.

SEPA-plačilni nalog:
referenčna oznaka soglasja: G07005785824
Avstrijsko zvezo sindikatov ÖGB oz. sindikate v Zvezi pooblaščam, da preko trajnega naloga SEPA iz mojega računa prejema
redna plačila. Sočasno svoji banki naročam bremenitev mojega tekočega računa preko SEPA plačilnega naloga. V roku osmih
mesecev od začetka datuma bremenitve lahko zahtevam povračilo bremenilnega zneska. Pri tem veljajo dogovorjeni pogoji
moje banke.
Če sem izrazil/a strinjanje za plačilo preko podjetja, pa tega več ne želim ali podjetje zapustim ali odtegovanje članarine preko podjetja več ni možno, prosim za spremembo načina plačila brez dodatnega dogovora na plačilni nalog SEPA iz mojega
navedenega TRR.
Prejemnik plačila: Avstrijska zveza sindikatov, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Dunaj, Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541
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– in Arbeit

Državljanstvo

_aktive.indd

T DU STARK!

Akademski naziv

vida na spletu
Spletne novice, teme & ponudbe najdete na:
vida.at. vida vam je preko spleta na voljo 24 ur
na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu.

vidazin4_2016

zahlt sich aus

Naziv

Če pri delu ali v družbi vsak
bije bitke proti drugemu, na
koncu izgubijo vsi. Članstvo
pri vidi se izplača. Vsak član
uživa zaščito skupnosti in istočasno to skupnost tudi krepi. Smo sindikat, ki ga lahko
sooblikujete, saj je sindikalna
miselnost naš način življenja.

Informacije po meri

vida za poslušanje
vida ponuja svoje vsebine
tudi za poslušanje. Podcast vidaHören najdete na:
vida.at/podcast

Gewerkschaft

MIT VIDA BIS

Dabei sein

Priimek

Solidarnost,
kot način življenja

		
vida izvaja politično lobiranje na nacionalni in
mednarodni ravni. Od
politike želimo, da le-ta
ustvari okvirne pogoje, ki
ljudem omogočajo mir,
varnost in blaginjo.

vida povezuje
Sledite nam preko Twitterja in Facebooka in tako
ne boste nikoli zamudili
novic v sindikatu vida!
Veselimo se vaših komentarjev, všečkov in osebnih
sporočil. Sodelujte in
delite s svojimi kolegi in
prijatelji!

Ime

To od njih zahteva veliko moči
in vloženega dela. Kdo pa se
zavzema za kakovost življenja
teh delojemalcev in delojemalk? To počnemo mi, v sindikatu vida.

Skupaj s člani sveta delavcev
se na licu mesta borimo za
vaše pravice kot delojemalci.
Pri tem se ne izogibamo konfliktom, tako pri kolektivnih
pogajanjih, pogajanjih za plače ali ko gre za pravice delojemalcev.

		
vida članom sveta delavcev in zaupnikom za
vajence nudi podporo in
svetovanje pri njihovem
delu, daje jim pravne
nasvete, informacijsko
gradivo ali podporo pri
pogajanjih za podjetniške sporazume.

www.vida.at

Če želimo doseči večjo kakovost življenja, je v to potrebno
nekaj vložiti. Poklicne skupine,
kot so železničarji, zaposleni v
varnostnih službah, v trgovinah in socialnih službah, bolničarji in osebje v bolnišnicah,
hišniki, čistilke, zaposleni v turizmu in gostinstvu, frizerji in
kozmetičarke ter zaposleni na
področju ladijskega prometa,
poklicni vozniki, piloti in kabinsko osebje, delajo noč in
dan, da ohranijo in izboljšajo
našo kakovost življenja.

Das Magazin
der Gewerks
chaft vida.
Ausgabe 4/2016
www.vida.at

haft vida.

vida v španščini pomeni »življenje«

		
vida z delodajalci opravi
pogajanja za več kot 150
kolektivnih pogodb za
različne poklicne skupine, do 60 novih kolektivnih pogodb vsako leto,,
pri tem skrbi za pravično
plačilo, božičnice, regrese in mnoge druge okvirne pogoje dela.

vida
der Gewerksc

		
vida si prizadeva za izboljšanje in ohranitev
delovnih mest.

gewerkschaft

Das Magazin

		
vida se bori za dobre delovne pogoje in si prizadeva za urejenost vašega
prostega časa.

vida

Članarino bom plačal/a na sledeč način (ustrezno obkljukajte):
Trganje od plače (plačilo preko podjetja):
Strinjam se s plačilom preko podjetja, torej da bo moja članarina za sindikat poravnana tako, da bo delodajalec ustrezen znesek
trgal od moje plače oz. mojega nadomestila za vajeništvo; oz. tako, da bo zavod za izplačevanje pokojnine ustrezni znesek
trgal od moje pokojnine; zato dajem privolitev za obdelavo osebnih podatkov s strani mojega delodajalca in sindikata, to so
zgoraj navedeni podatki in pripadnost sindikatu, št. socialnega zavarovanja, kadrovska številka zaposlenega, podatki o članstvu,
pripadnost kolektivni pogodbi, podatki o začetku/prekinitvi članstva, čas porodniške, upokojitev, čas prisotnosti, izobraževanja
in opravljanja civilne službe, ter podatki o spremembi naslova. To privolitev za plačilo članarine preko podjetja lahko pri Zvezi
sindikatov ÖGB kadarkoli prekličem.

gemeinsam_

vida je vaš glas

Možno tudi preko spleta: vida.at/mitgliedwerden

vida je avstrijski sindikat za
promet in storitve. V vido so
včlanjeni ljudje iz različnih
poklicnih skupin.

Da, želim postati član/ica sindikata vida!

vida – kaj je to?

Podpis (ta podpis istočasno velja tudi za plačilni nalog SEPA)
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Številka registra društev: 576439352

