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

ميكن التسجيل ايضاً عىل االنرتنت وعىل املوقع التايل :

تُسلم أو تُرسل اىل  :انظر خلف الصفحة

www.vida.at/mitgliedwerden
سأقوم بدفع بدل اشرتايك كعضو عن طريق ( يُرجى وضع عالمة  Xعىل ما يقتضيه) :
الخصم من االجر/الراتب الشهري عن طريق الرشكة

أُقر بانني موافق عىل الخصم عن طريق الرشكة وهذا يعني امكانية خصم بدل اشرتايك كعضو يف النقابة من قبل الرشكة التي أعمل فيها وذلك من راتبي الشهري/أجري الشهري/بدل
التدريب الشهري أو حسمه من قبل دائرة التقاعد وذلك من الراتب التقاعدي وبالتايل يتم تحويل املبلغ هذا ،وعلية اعلن موافقتي عىل ان بيانايت الشخصية املطلوبة فيام يتعلق بخصم
بدل االشرتاك والتي هي البيانات املذكورة أعاله واالنتساب النقايب  ،ورقم الضامن االجتامعي  ،ورقم التوظيف ،وبيانات مدفوعات البدل ،والعقد املهني الجامعي ،وبيانات بدء العمل
 /وبيانات الترسيح  ،وفرتة االمومة  ،والتقاعد  ،والخدمة العسكرية ،والتدريب ،والخدمة املدنية ،وتغيري عناوين السكن من قبل صاحب العمل ومن قبل النقابة ،غري انه ميكنني إلغاء
هذه املوافقة عىل الخصم حيال اتحاد النقابات النمساوي يف أي وقت ارغبه.
مرجع التفويض G07005785824 :

تفويض الخصم املبارش ملنطقة الدفعات املالية املوحدة باليورو SEPA
أُفوض اتحاد النقابات النمساوي ( )ÖGBأو باالحرى النقابات العاملية املوحدة يف اتحاد النقابات النمساوي ( )ÖGBبتحصيل املدفوعات من حسايب املرصيف عرب الخصم املبارش
ملنطقة الدفعات املالية املوحدة باليورو  .SEPAويف الوقت نفسه أطلب من املرصف بقبول تحصيل املدفوعات املستحقة من حسايب املرصيف من قبل اتحاد النقابات النمساوي ()ÖGB
عرب الخصم املبارش ملنطقة الدفعات املالية املوحدة باليورو  .SEPAوبامكاين املطالبة باسرتداد املبلغ املسحوب خالل مثانية أسابيع اعتبارا ً من تاريخ السحب .ويف هذا السياق ترسي
الرشوط املتفق عليها بيني وبني املرصف الذي اتعامل معه.
إذا ما كنت قد وافقت عىل الخصم من الراتب الشهري عن طريق الرشكة ،ولكن مستقبالً مل تعد يل الرغبة يف االستمرار عىل ذلك أو بسبب تريك العمل يف الرشكة أو ان خصم بدل
العضوية عرب الرشكة غري ممكن ،أطلب تغيري طريقة الدفع دون استشارة اىل الخصم املبارش ملنطقة الدفعات املالية املوحدة باليورو  SEPAوذلك من حسايب املرصيف املعلن.
املستلم  :اتحاد النقابات النمساوي ( ،)ÖGBالعنوان والحساب املرصيف :

ZVR-Nr. 576439352

Österreichischer Gewerkschaftsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

صاحب الحساب املرصيف

املرصف

الرمز املع ّرف للبنوك

رقم الحساب املرصيف الدويل
التاريخ

املدينة/املنطقة

التوقيع

أؤكد اطالعي عىل معلومات حامية البيانات النقابية عىل الصفحة التالية (كام وميكن التحميل أيضً ا عىل املوقع االلكرتوين )www.oegb.at/datenschutz
فباستالم بطاقة العضوية ،وباستخدام رقم العضوية ،ميكن الحصول عىل جميع املعلومات املهمة مثل العقد املهني الجامعي ومعلومات حول قضايا الساعة والنشاطات وما إىل ذلك .وميكن
استقطاع بدل اشرتاك العضوية عند الحساب الرضيبي من املدخول السنوي .كام وميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل املوقع التايل.www.vida.at :

Quelle: Anmeldung 05/2018

أوافق عىل أن اتحاد النقابات النمساوي ( ،)ÖGBوكذلك دار نرش اتحاد النقابات النمساوي ( ،)ÖGBو  /أو معهد تأهيل الكادر النقايب النمساوي  VÖGBان يتصلوا يب عن طريق الهاتف أو
بالربيد اإللكرتوين (وفقاً للامدة  107من قانون االتصاالت الهاتفية) لإلبالغ عن تقديم خدمات ،مثل عروض متعلقة بالتذاكر والكتب والحفالت وما شابه ذلك  ،وكذلك تقديم معلومات أخرى،
كمت وميكن إلغاء املوافقة يف أي وقت.

التوقيع
تم الرتشيح من قبل
رقم العضوية
دافع االنتامء

التاريخ

تسجيل العضوية يف نقابة فيدا

املدينة/املنطقة

االسم

اللقب

الدرجة األكادميية (تُكتب بعد االسم واللقب)

الجنسية
 ذكر
 أنثى تاريخ امليالد

رقم الضامن االجتامعي

اللقب الوظيفي

(من أجل الخصم عن طريق الرشكة اوالتأمني التقاعدي)

الشارع

رقم الدار

الرقم الربيدي

املدينة/املنطقة
رقم الهاتف

الربيد اإللكرتوين
 عاطل(ة) عن العمل
مهنة اخرى

ُ متدرب(ة)
 تلميذ(ة)  /طالب(ة)

 مستخدم باجر  دوام كيل
شهري ضئيل ومحدد  دوام جزيئ

 عامل(ة)
 موظف(ة)

الوظيفة الحالية  /االستخدام الوظيفي  /املهنة التي تم دراستها

ُمتدرب(ة) :
بداية فرتة التدريب
مستخدم(ة) يف رشكة  /قسم

نهاية فرتة التدريب

اسم الشارع ،رقم بناية الرشكة  /القسم
الرقم الربيدي  ،املدينة أو املنطقة (للرشكة  /للقسم)

اللقب

االسم
تاريخ االنتامء

الراتب الشهري االجاميل باليورو

يبلغ بدل اشرتاك النقابة  %1منه .ميكنكم الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل املوقع التايل www.vida.at/mitgliedsbeitrag :

مرا ِك ُزنا

نحن نعیش حیاة نقابة فيدا

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

سياسة الخصوصية /إدارة العضوية
ان حامية بياناتكم الشخصية مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا .يف منشور سياسة الخصوصية هذا ،نود اطالعكم عىل
أهم جوانب طريقة التعامل مع البيانات يف سياق إدارة األعضاء .و للمزيد من املعلومات املفصلة حول كيفية تعامل
اتحاد النقابات النمساوي ( ،)ÖGBمع بياناتكم الشخصية تجدونها عىل املوقع االلكرتوين التايل :

www.oegb.at/datenschutz

ان الجهة املسؤولة عن طريقة التعامل مع البيانات الشخصية هي اتحاد النقابات النمساوي ( .)ÖGBحيث نقوم
بالتعامل مع املعلومات عىل الصفحة الخلفية التي تم تقدميها من قبلكم بدرجة عالية من الرسية  ،وفقط ألغراض
إدارة العضوية يف االتحاد ولطوال فرتة عضويتكم أو طاملا ال تزال هناك مستحقات نابعة من العضوية .ان األساس
القانوين لطريقة التعامل مع البيانات هو عضويتكم يف اتحاد النقابات النمساوي ( ،)ÖGBاالمر القائم عىل موافقتكم
عىل الخصم من الراتب الشهري عن طريق الرشكة ابديتم موافقتكم ايضاً عىل طريقة التعامل مع البيانات املطلوبة
بخصوص ذلك.
كام وان اتحاد النقابات النمساوي ( )ÖGBهو الجهة التي تقوم بنفسها بتنفيذ مسألة طريقة التعامل مع البيانات
الشخصية او انه يربم عقدا ً رسمياً مع طرف آخر للقيام باملهمة وتحت ارشافه .وهذه الجهة ليست مخولة بنقل
البيانات إىل أطراف ثالثة إال مبوافقتكم الرصيحة بذلك .ويتم التعامل مع البيانات حرصيًا يف داخل االتحاد األورويب.
وتتمتعون حيال اتحاد النقابات النمساوي ( )ÖGBبشأن طريقة التعامل مع بياناتكم الشخصية بحق االطالع عليها وحق
تصحيحها وحق حذفها وحق تحديد طريقة التعامل معها .كام ويجوز لكم يف أي وقت تشاؤنه تقديم شكوى ضد حسب
رأيكم أي تعامل غري صحيح مع بياناتكم عند هيئة حامية البيانات النمساوية ( )www.dsb.gv.atكهيئة إرشافية.
وميكنكم االتصال بنا عىل النحو التايل:
العنوان :
اتحاد النقابات النمساوي ()ÖGB
Österreichischer Gewerkschaftsbund
A-1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1
رقم الهاتف44-0 534 / 1 / +43 :.

الربيد اإللكرتوين oegb@oegb.at

ميكنكم االتصال باملخول(ة) بحامية البيانات عىل الربيد االلكرتوين datenschutzbeauftragter@oegb.at :

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

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

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

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

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

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

