Cerere de adeziune
la sindicatul vida

Sindicatul vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Viena

Înregistrarea poate fi efectuată și online!
vida.at/mitgliedwerden

Predați sau trimiteți la: vezi verso
Prenume
Titlu

Nume de familie
Titlu academic

Naționalitate

(după nume)

 masculin
 feminin

Număr de asig. socială (pentru retragerea cotizației din salariu/pensie) Data nașterii
Stradă
Cod poștal

Număr

Retragere salarială (prin întreprindere):
Declar că sunt de acord cu retragerea cotizației de către întreprindere, adică cotizația sindicală poate fi retrasă din salariul sau plata
mea, remunerația de ucenic de către angajatorul meu; sau cotizația mea sindicală poate fi reținută din pensia mea prin casa de asigurări
de pensie; și că, prin urmare, îmi dau acordul ca datele cu caracter personal necesare în legătură cu colectarea cotizației mele sindicale,
și anume datele menționate mai sus, precum apartenența la sindicat, numărul de asigurare socială, numărul de personal, datele privind cotizația, apartenența la casa de asigurare de sănătate, datele de intrare/ieșire, perioadele de concediu pentru creșterea copilului,
pensionarea, perioadele de prezență, de formare și de serviciu civil și datele privind schimbarea adresei să poată fi prelucrate de către
angajatorul meu și de către sindicat, eu putând revoca acest acord privind reținerea de către întreprindere în orice moment față de ÖGB.

Rumänisch

Îmi plătesc cotizația de membru prin (vă rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare):

Mandat de debitare directă SEPA:
Mandat de referință: G07005785824
Autorizez Confederația Austriacă a Sindicatelor (ÖGB) sau sindicatele afiliate la ÖGB să colecteze plăți recurente din contul meu prin
debitare directă SEPA. În același timp, îi dau acordul instituției mele de credit să onoreze debitele directe SEPA retrase din contul meu
de către ÖGB. Pot solicita rambursarea sumei debitate în termen de opt săptămâni, începând cu data debitării. Se aplică condițiile
convenite cu instituția mea de credit.
În cazul în care am fost de acord cu retragerea din partea întreprinderii, dar nu mai doresc să o fac, sau dacă părăsesc întreprinderea sau
dacă retragerea cotizației de membru prin intermediul întreprinderii nu mai este posibilă, solicit ca metoda de plată să fie schimbată în
debit direct SEPA din contul meu făcut cunoscut, fără consultare.

Localitate

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

E-mail

 Lucrător
 Ucenic
 Șomer
 Angajat
 Elev/Student
 altele:
		
Profesie/ocupație actuală
Ucenic:
Începutul perioadei de ucenicie

Normă
întreagă  Normă redusă
Jumătate de normă

Sfârșitul perioadei de ucenicie

Angajat la compania/sediul

Bancă

BIC
Dată

Semnătură

Confirm că am luat cunoștință de informațiile privind protecția datelor sindicale de pe verso (disponibile, de asemenea, la adresa
www.oegb.at/datenschutz).
La primirea cardului de membru, este posibilă consultarea tuturor informațiilor importante, cum ar fi contractele colective, informații
despre subiecte, activități etc. de actualitate, utilizând numărul de membru. Cotizația de membru este deductibilă fiscal. Mai multe
informații la: www.vida.at
Sunt de acord ca ÖGB, ÖGB Verlag și/sau VÖGB să mă contacteze telefonic sau prin poștă electronică (§107 TKG) pentru a mă informa
cu privire la servicii, cum ar fi promoții pentru bilete, cărți, evenimente etc. și pentru a-mi trimite alte informații. Acest consimțământ poate
fi revocat în orice moment.

Localitate

Dată

Semnătură

Cerere susținută de:
Cod poștal, localitate (companie/sediu)
Prenume
Salariu brut lunar în EUR
(Cotizațiile sindicale reprezintă 1% din această sumă.
Informații la: www.vida.at/mitgliedsbeitrag)

Data adeziunii

Motivul adeziunii

Nume de familie

Număr membru

Quelle: Anmeldung 03/2020

Strada, numărul (companiei/sediului)

Titular cont

IBAN
Localitate

ZVR-Nr. 576439352

Telefon

NOI TRĂIM SINDICALISMUL

SEDIILE NOASTRE
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

Declarație de confidențialitate în vederea administrării membrilor

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

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este o preocupare deosebită pentru
noi. În această fișă privind protecția datelor, vă informăm cu privire la cele mai importante
aspecte ale prelucrării datelor în contextul administrării membrilor. Puteți găsi informații complete despre modul în care ÖGB gestionează datele dumneavoastră personale la
www.oegb.at/datenschutz.
ÖGB este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. Prelucrăm datele pe care
ni le furnizați cu un grad ridicat de confidențialitate, numai în scopul administrării membrilor sindicatului și pe durata calității de membru sau atât timp cât pot exista încă revendicări care decurg din calitatea de membru. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este
calitatea dumneavoastră de membru al ÖGB; în măsura în care ați consimțit la retragerea
contribuției, consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor suplimentare necesare în acest scop.
Prelucrarea datelor este efectuată de către ÖGB sau de către operatori împuterniciți și controlați prin contract. Datele nu sunt transmise către terți în niciun alt mod sau numai cu acordul
dumneavoastră expres. Prelucrarea datelor are loc exclusiv pe teritoriul UE.
În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul la
informare, rectificare, ștergere și restricționare a prelucrării. Puteți depune în orice moment
o plângere împotriva a ceea ce considerați a fi o prelucrare ilegală a datelor dumneavoastră
la Autoritatea austriacă pentru protecția datelor (www.dsb.gv.at), în calitate de organism de
supraveghere.

Ne puteți contacta prin intermediul următoarelor date de contact:
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Viena
Telefon: +43 / 1 / 534 44-0; e-mail: oegb@oegb.at
Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la datenschutzbeauftragter@oegb.at

