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 Beitrittserklärung / Členská přihláška
 Änderungsmitteilung / Oznámení změny

Mitgliedsnummer / Členské číslo

 

Vertragsdaten / Smluvní údaje
Ich möchte Mitglied werden ab /  
Chci se stát členem od 0 1 2 0

Geburtsdatum / Datum narození 

 
Titel/Vorname/Name / Titul/ jméno/příjmení

 
Straße / Ulice Hausnummer / Číslo domu

    
Land/PLZ /   Wohnort / Bydliště 
Federal state/PSČ

     
Telefon / Telefon    E-Mail / E-mail

Geschlecht / Pohlaví  weiblich / ženské      männlich / mužské

Beschäftigungsdaten / Údaje o zaměstnání

 Angestellte*r / zaměstnanec/zaměstnankyně  Beamter*in / úředník/´úřednice

 Arbeiter*in / dělník/dělnice  Selbständige*r / samostatně výdělečný(ná)

 erwerbslos / nezaměstnaný/nezaměstnaná

  Vollzeit / plný úvazek

  Teilzeit / částečný úvazek: 
Anzahl Wochenstunden / počet hodin týdně:  

  Auszubildende*r/Volontär*in/Referendar*in / 
Tučeň/ňka /praktikant/tka

  Schüler*in/Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /  
žák/žačka - student/ka (bez příjmu za práci) 

 Praktikant*in / praktikant/ka  Sonstiges / Other:  

 Dual Studierende*r / duálně studující

bis / do  

 
Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale) / 
Jsem/byl(a) jsem zaměstnaná v podniku/firmě/pobočce

 
Straße / Ulice Hausnummer / Číslo domu

    
PLZ / PSČ   Ort / Místo

     
Branche /     ausgeübte Tätigkeit /  
Obor    Vykonávanná činnost

monatlicher Bruttoverdienst / měsíční příjem brutto  €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /  
platová/mzdová  skupina  

Tätigkeits-/Berufsjahre o. Lebensalterstufe /  
odpracované roky nebo věkový stupeň  

Monatsbeitrag in Euro / Měsíční členský příspěvek v Euro  €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-Satzung pro Monat 1% des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. /  
Členský příspěvek činí dle § 14 stanov ver.di 1 % pravidel-ného měsíčního hrubého 
platu, nejméně však 2,50 €uro.

Ich wurde geworben durch / Kdo mě agitoval:

     
Name Werber*in /     Mitgliedsnummer /  
Jméno zprostředkovatele   Členské číslo

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA-Inkaso

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / Sdružené odbory služeb 
Gläubiger-Identifikationsnummer / Identifikační číslo věřitele: 
DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Mandát k SEPA-inkasu bude sdělen 
odděleně.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten 
Bedingungen.

Zplnomocňuji ver.di s inkasem plateb z méno účtu. Současně předložím mé bance 
odpovídající příkaz k zprostředkování převodu ve prospěch ver.di. Upozornění: Ve 
lhůtě osmi týdnů, počínaje datem zatížení, je možné požadovat úhradu zatížené 
částky. Přitom platí podmínky dohodnuté s mojí bankou.

 
Titel/Vorname/Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /  
Titul/Jméno/Příjmení vlastníka účtu (jen když se odlišuje)

 
Straße und Hausnummer / Ulice a číslo domu

 
PLZ/Ort / PSČ/Místo

IBAN

   

BIC

Ort, Datum und Unterschrift / Místo, datum a podpis  

Datenschutzhinweise / Ochrana osobních ůdajů
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser 
Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte 
weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen und deutschen 
Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.
Vaše osobní  údaje budou odborovou organizací ver.di spravovány, zpracovány a používány v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních 
ůdajů a německým zákonem o ochraně údajů. V rámci těchto nařízení je předávání údajů třetím možné pouze tehdy a v rozsahu, ve kterém byl ver.di 
pověřen. Evropská a německá ochrana osobních údajů platí v současném znění. Další informace k ochraně osobních údajů naleznete pod  
http://datenschutz.verdi.de

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis. /  
Tímto prohlašuji  vstup do ver.di  /  oznamování změn mých osobních údajů1)  a beru na vědomí pokyny o  ochraně osobních údajů .

Upozornění: Český překlad slouží pouze k orientaci. Právně závazné jsou německé texty.

Ort, Datum und Unterschrift / Místo, datum a podpis   1)
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