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

Deklaracja członkowska

Zgłoszenie możliwe także online!
vida.at/mitgliedwerden

Należy oddać lub przesłać na adres: patrz na odwrocie strony

Składkę członkowską opłacam w następujący sposób (odpowiednie zakreślić):

Imię

Nazwisko

Tytuł

Stopień akademicki (umieszczany po nazwisku) Obywatelstwo

Numer ubezpieczenia społecznego (SV)

(dla potrąceń przez zakład pracy/instytucje, wypłacające emeryturę wzgl. rentę)

Data urodzenia

Ulica
Kod pocztowy

 mężczyzna
 kobieta

Numer domu
Miejscowość

 robotnik/robotnica
 pracownik umysłowy

Polecenie zapłaty SEPA:
Referencja polecenia: G07005785824
Niniejszym upoważniam Austriacką Konfederację Związków Zawodowych (Österreichischer Gewerkschaftsbund ÖGB) wzgl. organizacje
związkowe, skupione w Austriackiej Konfederacji Związków Zawodowych, do obciążania mojego rachunku bankowego powtarzalnymi
płatnościami metodą polecenia zapłaty SEPA. Jednocześnie polecam mojej instytucji kredytowej wzgl. bankowej realizację zgłoszonego polecenia zapłaty SEPA z mojego rachunku bankowego na rzecz ÖGB. W okresie ośmiu tygodni począwszy od daty obciążenia rachunku mogę
zażądać zwrotu pobranej kwoty. Obowiązują warunki uzgodnione z moją instytucją kredytową wzgl. bankową.
Jeżeli wyraziłem zgodę na potrącenie przez zakład pracy i chciałbym niniejszym tą zgodę wycofać lub w przypadku zakończenia stosunku pracy w danym zakładzie wzgl., jeżeli potrącanie składki członkowskiej przez zakład pracy nie byłoby możliwe, proszę o zmianę sposobu płatności
bez uprzedniego uzgodnienia na polecenie zapłaty SEPA ze wskazanego mojego rachunku bankowego.
Odbiorca płatności: Österreichischer Gewerkschafsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wiedeń, Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

E-mail
 uczeń/uczennica zawodu  bezrobotny/-a
 uczeń/uczennica
 inne:

Obecny zawód /stosunek służbowy/wyuczony zawód
Uczeń zawodu:
Data rozpoczęcia nauki zawodu

 zatrudniony,
 pełny etat
-a w minimalnym
 niepełny etat
wymiarze czasu

Data zakończenia nauki zawodu

Zatrudniony w firmie/wydziale

Bank
IBAN

BIC

Miejscowość

Data

Podpis

Potwierdzam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych związków zawodowych zamieszczonymi na odwrocie (dostępnymi również pod adresem www.oegb.at/datenschutz).
Po otrzymaniu karty członkowskiej za pomocą numeru członkowskiego można uzyskać wszystkie ważne informacje, takie jak układ zbiorowy pracy, informacje na aktualne tematy, działania itp. Składka członkowska podlega odliczeniu od podatku. Więcej informacji na stronie:
www.vida.at
Wyrażam zgodę na telefoniczny lub elektroniczny kontakt ze mną przez ÖGB, ÖGB Verlag i/lub VÖGB (§107 austriackiej Ustawy o telekomunikacji TKG) w celu poinformowania mnie o usługach, takich jak promocja biletów, książek, wydarzeń itp. oraz w celu przekazania innych
informacji. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Miejscowość

Data

Podpis

Zwerbowany/poinformowany przez:
Kod pocztowy, miejscowość (firmy/wydziału)
Imię
Pensja miesięczna brutto w €

(Składka członkowska stanowi 1 procent pensji. Informacje: www.vida.at/mitgliedsbeitrag)

Data przystąpienia

Nazwisko

Powód przystąpienia do związku

Numer legitymacji członkowskiej

Quelle: Anmeldung 03/2020

Ulica, numer domu (firmy/wydziału)

Właściciel rachunku bankowego

ZVR-Nr. 576439352

Telefon

Potrącenie z pensji/wynagrodzenia (potrącenie przez zakład pracy):
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie przez zakład pracy, co oznacza, że moja składka członkowska może zostać pobrana przez
mojego pracodawcę z mojej pensji/mojego wynagrodzenia wzgl. z tzw. rekompensaty za naukę zawodu; wzgl. może zostać zatrzymana z mojej
emerytury/renty i następnie przelana przez instytucję wypłacającą moją emeryturę/rentę; i w związku z tym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
mojego pracodawcę oraz związki zawodowe moich danych osobowych, wymaganych w związku z pobieraniem składki członkowskiej, a mianowicie
danych wskazanych powyżej i danych dotyczących przynależności związkowej, numeru ubezpieczenia społecznego, numeru personalnego, danych
składkowych, przynależności do układu zbiorowego pracy, rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, okresów karencji, przejścia na emeryturę,
służby wojskowej, okresów kształcenia i odbywania wojskowej służby zastępczej oraz zmiany adresu zamieszkania, przy czym w dowolnej chwili
wobec Austriackiej Konfederacji Związków Zawodowych (ÖGB) mogę wycofać udzieloną przez mnie zgodę na potrącanie przez zakład pracy.

ZWIĄZEK ZAWODOWY TO MY

NASZE ODDZIAŁY
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

Polityka prywatności w zakresie administracji członków
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

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. W tej informacji o ochronie danych osobowych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w
kontekście administracji członków. Szczegółowe informacje na temat traktowania danych
osobowych przez Austriacką Konfederację Związków Zawodowych (ÖGB) można znaleźć na
stronie www.oegb.at/datenschutz.
Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada ÖGB. Dane, które nam podajesz, przetwarzamy z zachowaniem najwyższej poufności, wyłącznie dla celów administracyjnych związanych
z członkostwem w związkach zawodowych i przez okres członkostwa lub tak długo, jak mogą
istnieć roszczenia wynikające z członkostwa. Członkostwo w ÖGB jest podstawą prawną do
przetwarzania danych; jeśli wyraziłeś zgodę na potrącenie przez firmę, wyrażasz zgodę na
przetwarzanie dodatkowych danych wymaganych do tego celu.
Przetwarzanie danych realizowane jest przez ÖGB lub przez zleconych i kontrolowanych na
podstawie umowy wykonawców. W związku z tym dane nie będą przekazywane osobom
trzecim lub tylko za Twoją wyraźną zgodą. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na
obszarze UE.
Wobec Austriackiej Konfederacji Związków Zawodowych (ÖGB) masz prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania i ograniczania ich przetwarzania.
W związku z wszelkimi przypadkami przetwarzania danych, które uważasz za niezgodne z
prawem, możesz złożyć zażalenie do austriackiego organu ochrony danych (www.dsb.gv.at)
jako organu nadzorczego.
Kontaktuj się z nami za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
Österreichischer Gewerkschaftsbund (Austriacka Konfederacja Związków Zawodowych)
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wiedeń
Telefon: +43 / 1 / 534 44-0; e-mail: oegb@oegb.at
Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych możesz skontaktować się pod
adresem datenschutzbeauftragter@oegb.at

