Împuternicitul nostru responsabil pentru protecția datelor poate fi
contactat la adresa electronică: da-tenschutzbeauftragter@oegb.at

Uniunea Sindicală din Austria (ÖGB)
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Viena
Telefon: +43 / 1 / 534 44
E-Mail: oegb@oegb.at

Ne puteți contacta la următoarea adresă:

Cu referire la procesarea datelor dumneavoastră personale, ÖGB vă
acordă dreptul de a vă informa, corecta, șterge și restricționa procesul de prelucrare a datelor. Puteți oricând depune o reclamație
privind procesarea inadmisibilă în opinia dumneavoastră a datelor
personale la Autoritatea Austriacă de Protecție a Datelor (www.dsb.
gv.at ) care servește drept organ de supraveghere.

Procesarea datelor este efectuată de însăși ÖGB sau de către un
operator împuternicit și supravegheat contractual. Orice alt transfer de date persoanelor terțe nu se efectuează sau are loc numai cu
acordul dumneavoastră expres. Procesarea datelor are loc exclusiv
în interiorul UE.

ÖGB este responsabilă pentru procesarea datelor dumneavoastră
personale. Noi prelucrăm datele furnizate de către dumneavoastră
pe verso cu confidențialitate deplină, numai cu scopul gestionării
membrilor sindicatului și pentru durata valabilității calității de membru sau pe durata revendicărilor ce derivă din calitatea de membru.
Baza legală pentru prelucrarea datelor reprezintă calitatea dumneavoastră de membru al ÖGB; în măsura în care ați fost de acord
cu reținerea din salariu la locul de muncă, ați consimțit procesarea
datelor suplimentare necesare.

Protecția datelor personale ale dumneavoastră este o preocupare
deosebită pentru noi. În cadrul acestei informații succinte privind
păstrarea confidențialității vă informăm despre aspectele importante ale procesării datelor în cadrul gestionării administrative a membrilor. Informații mai ample privind modul în care ÖGB tratează datele dumneavoastre personale le găsiți pe www.oegb.at/datenschutz

Declarația de confidențialitate Gestionarea administrativă a membrilor

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 39100, E-Mail: service@oegb.at

Liberii pofesionişti şi cei independenți În măsura în care activitatea lor este comparabilă cu cea a persoanelor angajate sunt
atribuiți la YOUNION_Sindicatul Existenței.

Elevi/studenţi Acel sindicat care corespunde aspiraţiei profesionale (de exemplu: munca în calitate de angajat - Sindicatul
Angajaţilor din Sectorul Privat, Tipografic, Jurnalistic şi din Industria Hârtiei; activități în serviciul public – Sindicatul Serviciilor
Publice sau younion_Die Daseingewerkschaft; muncitor metalurgist - Sindicatul PRO-GE; ocuparea forței de muncă în transport
sau servicii – Sindicatul VIDA ș.a.m.d.

Şomer În cazul şomerilor care odată au fost activi în câmpul muncii, acel sindicat care este competent pentru activitatea ultimei
ocupaţii (de exemplu, a lucrat ca angajat - Sindicatul Angajaţilor din Sectorul Privat, Tipografic, Jurnalistic şi din Industria Hârtiei;
muncitor în construcţii - Sindicatul Construcţii-Lemn; activitate în domeniul metalurgic/electric - Sindicatul PRO-GE; ocuparea
forței de muncă în transport sau servicii – Sindicatul VIDA.

* Explicații

7. SINDICATUL DE PRODUCȚIE PRO-GE
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Nr. de telefon (01) 534 44 69,
E-Mail: mitgliederservice@proge.at

6. SINDICATUL ANGAJAȚILOR DIN POȘTĂ
ȘI AI SERVICIILOR DE INFORMARE LA DISTANȚĂ
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Nr. de telefon (01) 534 44 49, E-Mail: gpf@gpf.at

5. SINDICATUL DE TRANSPORTURI
ȘI SERVICII VIDA
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Nr. de telefon (01) 534 44 79, E-Mail: info@vida.at

4. SINDICATUL CONSTRUCȚII - LEMN
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Nr. de telefon (01) 534 44 59, E-Mail: bau-holz@gbh.at

3. YOUNION_SINDICATUL EXISTENȚEI
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien
Nr. de telefon (01) 313 16 8300, E-Mail: info@younion.at

2. SINDICATUL SERVICIILOR PUBLICE
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien
Nr. de telefon (01) 534 54, E-Mail: goed@goed.at

1. SINDICATUL ANGAJAȚILOR DIN
SECTORUL PRIVAT, TIPOGRAFIC,
JURNALISTIC ȘI DIN INDUSTRIA HÂRTIEI
Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien
Nr. de telefon 05 03 01 301, E-Mail: gpa@gpa-djp.at

www.oegb.at/mitgliedwerden
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ÎNREGISTRARE MEMBRU

(Vă rugăm să completați cu majuscule de tipar)

UNIUNEA SINDICALĂ DIN AUSTRIA

A se preda la Sindicat/Uniunea Sindicală din Austria sau a se trimite
pe adresa ÖGB, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Viena.
Numele de familie/Titlul

Prenumele

Activitatea curentă (Profesia/postul)

Membru de sindicat
anterior din/până la
în Sindicatul

Strada, blocul

Data nașterii

Angajat la firma /serviciul – școala/universitatea

Membru de sindicat
pentru a doua oară
în Sindicatul

Strada, blocul sediului firmei/serviciului- școlii/universității

Data aderării
ziua/luna/anul

Codul poștal și localitatea de reședință a firmei/serviciului – școlii/universității

Aderarea la Sindicatul –
Nr. vezi pe verso

Domeniul

Retribuția lunară brută
în Euro

Cod poștal, domiciliul

Masculin
Feminin

Numărul de telefon:

Cetățenia

E-mail:

Angajat/-ă

Funcționar/-ă public/-ă

Ucenic

Lucrător cu contract de antrepriză

Altele*

Muncitor/-oare

Agent contractual

Elev/student*

Contractor independent de servicii

Șomer/-ă*

Cu normă întreagă (full-time)

Cu fracțiune de normă (part time)

* Vezi explicațiile de pe verso

Angajat/-ă marginal

VOI ACHITA COTIZAȚIA DE MEMBRU PRIN (bifați varianta potrivită):

Referință prin mandat (acordat de instituția care va deconta suma din cont)

Mandatul de debitare directă SEPA:

Prin prezenta împuternicesc Uniunea Sindicală din Austria (ÖGB) sau organizațiile sindicale care intră în componența ÖGB să-mi retragă plăți recurente din contul meu prin
notă de debitare SEPA. Totodată, ordon institituției de creditare să dea curs cerințelor ÖGB de încasare a sumelor prin intermediul debitării directe SEPA din contul meu.
Am dreptul de a solicita într-o perioadă de opt săptămâni de la data debitării restituirea sumei debitate. În acest caz sunt valabile condițiile stipulate împreună cu instituția
de creditare care mă deservește. În caz că mi-am dat acordul pentru reținerea din salariu la locul de muncă, dar m-am răzgândit sau fie că dimisionez de la întreprindere
sau dacă reținerea cotizației de membru la vreo întreprindere nu mai este posibilă, solicit schimbarea modului de plată, fără consultări suplimentare, pe mandatul de debitare
SEPA de pe contul meu cu datele notificate.
Deținătorul contului:

Banca:

IBAN:

BIC:

Destinatarul plăților:
Österreichischer Gewerkschafsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien,
Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

Locul/Data/Semnătura

Reținerea din salariu: Prin prezenta declar, că
• Sunt de acord cu reținerea cotizației mele sindicale de către anagajatorul meu din salariul meu, indemnizația de ucenic; sau să fie reținută de instituția care-mi achită
pensia și transferată de către aceasta din pensia mea; și
• din acest motiv, îmi dau consimțământul ca datele mele personale ce țin de perceperea taxelor, și anume, datele indicate mai sus și apartenența sindicală, codul personal, informațiile cu privire la cuantumul cotizațiilor, aplicabilitatea Contractului Colectiv de Muncă, datele privind aderarea/ieșirea, perioadele diverselor concedii,
pensionare, perioada de studii la zi, instruire profesională și serviciu militar, precum și modificarea adresei, să fie procesate de angajatorul meu și de sindicate; totodată
am dreptul de a revoca oricând acest consimțământ privind reținerea din salariu la locul de muncă.
Îmi declar consimțământul ca ÖGB, Editura ÖGB Verlag și/sau VÖGB să mă contacteze la telefon sau prin poșta electronică (§107 TKG-Legea privind Telecomunicațiile), pentru a mă informa referitor la servicii, diverse promoții pentru bilete, cărți, evenimente și să-mi furnizeze orice alte informații. Consimțământul în
cauză poate fi oricând revocat.
Confirm că am luat act de Declarația de Confidențialitate de pe pagina următoare
(disponibilă și pe pagina web www.oegb.at/datenschutz).

________________________________________________________________________
Locul, Data

Semnătura

Prin obținerea cardului de membru, utilizând codul de membru, aveți posibilitatea de a face rost pe pagina web al sindicatului relevant de toate informațiile importante
privind Contractul Colectiv de Muncă, subiecte actuale, activități etc. Cotizația de membru este deductibilă din punct de vedere fiscal.
Informații despre recrutor:
Prenumele:

Numele:

Numărul de membru:

Prilejul aderării:
Ediția 01/2018, ZVR-Nr.: 576439352

