B
 eitrittserklärung / Tagsági
belépési nyilatkozat
Änderungsmitteilung /
Változás közlés
Titel / Cím

Ungarisch /
Magyar

Vertragsdaten / Szerződési adatok
Mitgliedsnummer / Tagsági szám

Vorname / keresztnév

Name / vezetéknév

Straße / utca		

Ich möchte Mitglied werden ab /

Tervezett belépési időpont
Hausnummer / Házszám

0 1

2 0

Geburtsdatum / Születési időpont
Wohnort / Lakóhely (település)

Telefon / telefon		

Beschäftigungsdaten / Foglalkoztatás adatai
 ngestellte*r /
A
alkalmazott
Arbeiter*in / munkás

Geschlecht / nem

E-Mail / E-mail

e rwerbslos /
munkanélküli

monatlicher Bruttoverdienst / havi bruttó jövedelem


Praktikant*in /
gyakornok
Dual Studierende*r /
hallgató a duális
rendszerben
-ig

bis / 	

Sonstiges / egyéb:

divers /
Diverz

€

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe / bér-/ fizetési csoport ill. közalkalmazotti fizetési osztály

 nzahl Wochenstunden:
A
heti munkaórák száma:

Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
szakmunkás tanuló/önkéntes gyakornok/tanárjelölt
Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
tanuló/diák (saját munkajövedelem nélkül)

männlich /
férfi

ausgeübte Tätigkeit / foglalkozás

 eamt*innen /
B
közalkalmazott
Selbstständige*r / vállalkozó

Vollzeit / teljes munkaidős
Teilzeit / részmunkaidős

weiblich /
nő

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe /
tevékenységben / munkaviszonyban töltött idő ill. életkor szerinti fokozat

Monatsbeitrag / Havi tagdíj


Ich bin / Ich war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
Munkavállaló voltam/vagyok (vállalat/hivatal/cég/leányvállalat)

Straße / utca

PLZ / Irányítószám

Hausnummer / Házszám

Beschäftigungsort / Foglalkoztatás helye

Branche / üzletág

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA beszedési felhatalmazás
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer / beszedőazonosító: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / felhatalmazás azonosító számáról külön értesítjük.
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.
Meghatalmazom a ver.dit, hogy tagsági díjam vonja le bankszámlámról. Egyidejűleg utasítom a
számlavezető hitelintézetet, hogy váltsa be a ver.di által lekért kifizetéseket. Megjegyzés: A
levonási időponttól nyolc héten belül kérhetem a kifizetett összeg visszautalását. Erre a
hitelintézetemmel rögzített feltételek mérvadóak.

IBAN 	

€

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./ A tagdíj a ver.di-alapszabály 14. §-a szerint havonta a rendszeres havi
bruttójövedelem 1 százaléka, legalább azonban 2,50 euró.
Ich wurde geworben durch /
A következő személy hívta fel a figyelmemet a szakszervezetre:
Name Werber*in / Javasló neve

Mitgliedsnummer / Tagsági szám

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend) /
A bankszámla tulajdonosának címe / keresztneve / családneve
(amennyiben eltérő)

Straße und Hausnummer / utcanév és házszám

PLZ / Ort / irányítószám/település

BIC

Ort, Datum und Unterschrift /
hely, időpont és aláírás

Figyelem: A magyar fordítás kizárólag tájékoztatás céljából készült. A német szövegezés a mérvadó.

Land / Ország PLZ / irányítószám  	

W-3870-38-0422

A szakszervezet az Ön személyi adatait az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) és a Német Adatvédelmi Törvény (BDSG) értelmében gyűjti, dolgozza fel és használja, tagsági
viszonyának létesítése és kezelése érdekében. Ezen cél érdekében az adatok csak abban az esetben adhatók tovább harmadik személynek, amennyiben erre a ver.di adott megbízást és
a harmadik személyt a hatályos európai és német adatvédelmi rendelkezések betartására kötelezte. Az európai és a német adatvédelmi rendelkezések a mindenkor hatályos változatban érvényesek. Részletes adatvédelmi tájékoztató: https://datenschutz.verdi.de

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen meiner Daten an1) und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis. /
Kijelentem, hogy a ver.di szakszervezetbe tagnak belépek / adataim változását közlöm1). Az adatvédelemről szóló értesítést tudomasul veszem.

Ort, Datum und Unterschrift /
hely, időpont és aláírás

1)

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.

 ichtzutreffendes bitte streichen /
n
A nem kívánt törlendő.

Datenschutzhinweise / Adatvédelmi tájékoztató

