Sindikat vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Dunaj

Prijava za članstvo v sindikat vida

Prijavite se lahko tudi preko spleta!
vida.at/mitgliedwerden

Izpolnjeno prijavnico oddaj ali pošlji prejemniku: glej hrbtno stran

Članarino bom plačal/a na sledeč način (ustrezno obkljukajte):

Ime
Naziv

Priimek
Akademski naziv (zapis za imenom) Državljanstvo

Št. socialnega zavarovanja
Ulica
Poštna št.

 moški sp.
 ženski sp.

Datum rojstva

(za plačevanje preko podjetja/trganje od pokojninskega zavarovanja)

Hišna številka

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.
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.

Kraj

Prejemnik plačila: Avstrijska zveza sindikatov, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Dunaj, Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

 delavec/ka

E-pošta
 vajenec/ka

 brezposelna oseba

 uslužbenec/ka
 šolar/ka – študent/ka
 drugo:
		
Trenutni poklic/funkcija/vajeniški poklic
Vajenec/ka:
Pričetek vajeništva

 malo
 polni delovni čas
 skrajšan delovni čas
delo
Konec vajeništva

Zaposlen/a pri podjetju/uradu

Banka

Imetnik TRR
BIC

IBAN
Kraj

Datum

Podpis

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.

Kraj

Datum

Podpis

Pridobil/svetoval član:
Poštna št., kraj (podjetja/urada)
Ime
Mesečna bruto plača v €

(Od tega znaša članarina za sindikat 1 %. Informacije najdete na: www.vida.at/mitgliedsbeitrag)

Datum pristopa

Vzrok včlanitve

Priimek

Članska številka

Quelle: Anmeldung 03/2020

Ulica, hišna številka (podjetja/urada)

ZVR-Nr. 576439352

Tel. št.

NAŠ NASLOV			
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

SINDIKAT vida JE NAŠ NAČIN ŽIVLJENJA
Izjava o varstvu podatkov za upravljanje s podatki članov
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

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.ds.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

