tagsági jelentkezés

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

Online is lehet jelentkezni!
www.vida.at/mitgliedwerden

Kérjük adja le vagy küldje el a következő címre: lásd hátoldal

A tagdíjat a következőképpen fizetem be (a megfelelő válasz x-szel jelölendő):

Utónév

Családi név

Tudományos fokozat Tud. fokozat (a név után álló)

Taj szám (a vállalati/NYB-levonáshoz)

Állampolgárság
 Férfi
 Nő

Születési idő

Utca

Házszám

Postai irányítószám Község/város
Telefon

Felhatalmazás SEPA beszedési megbízásra: 
A felhatalmazásra utaló egyedi hivatkozás: G07005785824
Felhatalmazom az Osztrák Szakszervezetek Szövetségét (ÖGB), illetve az ÖGB-ben tömörült szakszervezeteket, hogy bankszámlám
terhére SEPA beszedési megbízással szedje be a rendszeresen fizetendő összegeket. Ugyanakkor utasítom a hitelintézetemet, hogy az
ÖGB-által a bankszámlámra terhelt SEPA-megbízásokat teljesítse. A terhelés napjától számított nyolc héten belül kérhetem a beszedett
összeg visszatérítéset. Ennek kapcsán a hitelintézetemmel megállapodott feltételek érvényesek.
Amennyiben hozzájárultam a vállalati levonáshoz, de azt már nem szeretném, vagy ha távozom a vállalattól, vagy a tagdíj levonására a vállalaton keresztül már nincs lehetőség, akkor kérem, hogy a fizetés módját konzultáció nélkül a megadott bankszámlámról
teljesítendő SEPA beszedési megbízásra állítsák át.
Kedvezményezett: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

E-mail

Jelenlegi foglalkozás/tevékenység/tanult szakma
Ipari tanuló:

 teljes munkaidő  minimális mértékben
foglalkoztatott
 részmunkaidő

A szakképzés vége

Foglalkoztatott az alábbi cégnél/szervezeti egységnél

Bank

BIC
Dátum

Aláírás

Igazolom, hogy a formanyomtatvány hátoldalán szereplő adatvédelmi tájékoztatást (amely letölthető a www.oegb.at/datenschutz
weboldalon is) tudomásul vettem.
A tagsági kártya kézhezvételét követően a tagsági számmal hozzá lehet jutni valamennyi fontos információhoz – mint például a
kollektív szerződéssel, az aktuális témákkal, tevékenységekkel stb. kapcsolatos információkhoz. A tagdíjat le lehet vonni az adóból.
További információk a www.vida.at weboldalon
Beleegyezem, hogy az ÖGB, az ÖGB Verlag és/vagy a VÖGB telefonon, illetve elektronikus úton (telekommunikációs törvény/
TKG 107. §) felveheti velem a kapcsolatot, hogy a szolgáltatásokról – mint például jegyakciókról, könyvekről, rendezvényekről stb. –
tájékoztassanak és egyéb információkat továbbítsanak. Beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

Hely

Dátum

Aláírás

Toborozta:
Postai irányítószám, község/város (cég/szervezeti egység)
Utónév
Havi bruttó bér/fizetés euróban

(A szakszervezeti tagdíj összege ennek 1 százaléka. Információ: www.vida.at/mitgliedsbeitrag)

A belépés dátuma

A belépés oka

Családi név

Tagsági szám

Quelle: Anmeldung 05/2018

Utca, házszám (cég/szervezeti egység)

Számlatulajdonos

IBAN
Hely

ZVR-Nr. 576439352

 Fizikai dolgozó
 Ipari tanuló
 Munkanélküli
 Szellemi dolgozó
 Diák/hallgató
 Egyéb:
		

A szakképzés kezdete

Bérből/fizetésből történő levonás (vállalati levonás):
Kijelentem, hogy hozzájárulok a vállalati levonáshoz, tehát hogy szakszervezeti tagdíjamat a munkáltató/munkaadó levonhatja a
fizetésemből, illetve a béremből, gyakornoki munkadíjamból; illetve a nyugdíjfolyósító szerv nyugdíjamból visszatartja és átutalja;
ezért beleegyezem, hogy a tagdíj beszedéséhez szükséges személyes adataimat, mégpedig a fent megadott adatokat és a szakszervezeti hovatartozást, a taj számot, a személyi számot, a tagdíjjal kapcsolatos adatokat, a KSZ szerinti hovatartozást, a belépési/kilépési
adatokat, a gyerekgondozási/ápolási/tanulmányi szabadságot, a nyugdíjazást, a sorkatonai, tanulmányi és polgári szolgálat idejét és
a címváltozási adatokat a munkáltatóm és a szakszervezet kezelje, azonban ezt a vállalati levonáshoz való hozzájárulást az ÖGB-től
bármikor visszavonhatom.

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

A SZAKSZERVEZET ÉLETÜNK RÉSZE
A tagságkezelésre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat
Személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ebben az adatvédelmi tájékozta-

vida Salzburg
Markus-Sittikus-Straße 10
5020 Salzburg
Tel.: (0662) 87 12 28
E-mail: salzburg@vida.at

tóban az tagságkezelés keretében folytatott adatkezelés legfontosabb szempontjairól tájékoz-

vida Steiermark
Karl Morre-Straße 32
8020 Graz
Tel.: (0316) 70 71 281
E-mail: steiermark@vida.at

szakszervezeti tagságkezelés céljaira és tagságának idejére kezeljük, illetve addig, amíg tagsá-

vida Tirol
Südtiroler Platz 14-16
6020 Innsbruck
Tel.: (0512) 597 77 309
E-mail: tirol@vida.at

tatjuk. A www.oegb.at/datenschutz weboldalon átfogó információt talál arról, hogy az ÖGB
miként kezeli az Ön személyes adatait.
Adatainak adatkezelője az ÖGB. Az Ön által megadott adatokat szigorúan bizalmasan, csak a
ga alapján jogigény állhat fenn. Az adatkezelés jogalapjául ÖGB-tagsága szolgál; amennyiben
pedig hozzájárult a vállalati levonáshoz, az ahhoz szükséges további adatok kezeléséhez való
hozzájárulása.
Az adatkezelést maga az ÖGB vagy az általa szerződésben megbízott és ellenőrzött adatfeldolgozók végzik. Az adatokat egyébként nem, vagy csak egyértelmű hozzájárulásával adjuk
tovább harmadik személynek. Az adatkezelésre kizárólag az Európai Unión belül kerül sor.
Személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az ÖGB-vel szemben joga van a személyes
adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérnie.

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

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

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

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

Adatainak véleménye szerint nem megengedett kezelése ellen bármikor panaszt emelhet az
osztrák adatvédelmi hatóságnál (www.dsb.gv.at) mint felügyelőszervnél.

Elérhetőségeink:
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44-0; e-mail: oegb@oegb.at
Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége a következő: datenschutzbeauftragter@oegb.at

