B
 eitrittserklärung /
Deklaracja członkowska
Änderungsmitteilung /
Aktualizacja danych

Vertragsdaten/Dane
Mitgliedsnummer / Numer członkowski

Vorname / Imię

Name / Nazwisko

Straße / Ulica		

Ich möchte Mitglied werden ab /

Deklaruję chęć zostania członkiem
od dnia

Hausnummer / Numer domu

Land / Kraj PLZ / Kod pocztowy  	

Wohnort / Miejscowość

Telefon / Telefon		

0 1

Geschlecht / Płeć

E-Mail / Email

weiblich /
kobieta

Beschäftigungsdaten / Situazione occupazionale
 ngestellte*r /
A
pracownik umysłowy
Arbeiter*in /
pracownik fizyczny

 nzahl Wochenstunden:
A
liczba godzin pracy tygodniowo:

 uszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in/
A
uczeń zawodu/wolontariusz/aplikant
Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
uczeń/student (bez dochodów z pracy)

P raktikant*in /
praktykant
D
 ual Studierende*r /
student dualny

Sonstiges / inne:  bis / do:

divers /
Inter

monatlicher Bruttoverdienst / Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto


€

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
Grupa wynagrodzenia bez grupy uposażenia
Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe /
Staż pracy/staż pracy w zawodzie bez grupy wiekowej

Monatsbeitrag / Składka miesięczna


Ich bin / Ich war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)/
Jestem/byłem(am) zatrudniony(a) w (zakład pracy/instytucja/firma/oddział)
Straße / Ulica

männlich /
mężczyzna

ausgeübte Tätigkeit / Rodzaj wykonywanej pracy

 eamt*innen/
B
erwerbslos/
urzędnik państwowy
bezrobotny(a)
Selbstständige*r /
działalność na własny rachunek

Vollzeit / w pełnym wymiarze
Teilzeit / w niepełnym wymiarze

2 0

Geburtsdatum / Data urodzenia

€

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum
Monatsende fällig. / Składka członkowska zgodnie z § 14 Statutu ver.di wynosi miesięcznie 1%
regularnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, jednak nie mniej niż 2,50 euro.

Hausnummer / Numer domu
Ich wurde geworben durch / Zostałem(am) zwerbowany(a) przez:

PLZ / Kod pocztowy

Beschäftigungsort / Miejsce zatrudnienia

Branche / Branża

SEPA-Lastschriftmandat / Zgoda na polecenie zapłaty SEPA
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / Zjednoczony Związek Zawodowy Pracowników Usług
Gläubiger-Identifikationsnummer / Identyfikator wierzyciela: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. /
Numer referencyjny upoważnienia będzie przekazany odrębnie.
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 m
 it dem Belastungs
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit m
 einem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Upoważniam ver.di do poboru składek w drodze obciążenia mojego rachunku bankowego.
Jednocześnie zlecam mojemu bankowi zrealizowanie polecenia zapłaty w ciężar mojego
rachunku bankowego na rzecz ver.di. Uwaga: w ciągu ośmiu tygodni od daty obciążenia
rachunku mogę zażądać zwrotu pobranej kwoty. W takim przypadku obowiązują warunki
uzgodnione z moim bankiem.

Name Werber*in / Imię i nazwisko osoby werbującej

Mitgliedsnummer / Numer członkowski

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend) /
Tytuł/Imię/Nazwisko posiadacza rachunku (tylko jeżeli są inne niż wpisane
powyżej)

Straße und Hausnummer / Ulica i numer domu

PLZ / Ort /  Kod pocztowy/Miejscowość

IBAN 	

BIC

Ort, Datum und Unterschrift /
Miejscowość, data i podpis

Uwaga: Tłumaczenie na język polski służy jedynie celom informacyjnym. Prawnie wiążący jest tekst w języku niemieckim.

Titel / Tytuł

Polnisch /
Polski

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen meiner Daten an1) und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis. / Niniejszym deklaruję
wstąpienie do ver.di / informuję o zmianie moich danych1) i potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią informacji o ochronie danych osobowych .

Ort, Datum und Unterschrift /
Miejscowość, data i podpis

1)

W-3870-31-0422

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 diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung.
Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils g
 ültigen Fassung. Weitere Hinweise zum D
 atenschutz finden Sie unter https: /  / datenschutz.verdi.de.
Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez związek zawodowy ver.di zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) w celu nabycia członkostwa i zarządzania nim. W ramach tak określonego celu Pani/Pana dane będą
udostępniane wyłącznie dla potrzeb realizacji zadań związkowych osobom specjalnie do tego upoważnionym. Udostępnianie danych osobom trzecim może nastąpić wyłącznie po udzieleniu przez Panią/Pana odrębnej zgody. Unijne i niemieckie przepisy o ochronie danych osobowych mają zastosowanie w ich aktualnym brzmieniu. Dalsze informacje o ochronie
danych osobowych są dostępne tutaj: https://datenschutz.verdi.de.

 ichtzutreffendes bitte streichen /
n
niepotrzebne skreślić

Datenschutzhinweise / Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

