
ver.di’ye 
üye olmak 
mantıklıdır!

SENINLE BIRLIKTE GÜÇLÜYÜZ! 

TÜRKISCH



“Ben de varım” de-
mek mantıklıdır!

İşçi sendikaları olmasaydı, bugünlerde dünya bam-
başka ola caktı. Günümüzde gayet normal sayılan 
birçok çalışma ve yaşam koşulu sendikalar tarafın-
dan kabul ettirildi – işte bu koşulları olduğu gibi 
korumak ve genişletmek isti yo ruz. Bunun için güçlü 
bir üye tabanına ihtiyacımız vardır; bu nun için size 
de ihtiyacımız vardır.

Iyi ücretler, sendika 
üyeleri için güvence 
altındadır

Toplu İş Sözleşmesine bağlı olan bir şirkette çalışan 
ver.di üye leri, sözleşmenin koruyucu hükümlerinden 
faydalanır. Hak kını arayan üyeler destek alır. Sendi-
kaya üye olmaya nın ise tek çaresi, işverenin TİS’te 
belirlenen ücret ve sos yal öde meleri gönüllüce 
vereceğini ümit etmektir – vermesine ya sal mükel-
lefiyeti yoktur. Toplu iş sözleşmeleri, ücretlerin yanı 
sı ra çalışma sürelerini, izin haklarını, izin paralarını 
vs. vs. dü zenler.

Toplu Iş Sözleşmesine tabi olarak çalı-
şanlar, diğer işçilerden yaklaşık yüzde 
altı daha yüksek ücret alırlar.



Uzman avukatlardan 
hukuki danışmanlık

ver.di’de hukuki danışmanlık önemli yer alıyor. İster 
iş hukuku olsun, ister de sosyal hukuk olsun, üyele-
rimiz için her zaman konuda uzman avukatlar bu-
lunmaktadır. Ve herhangi bir anlaşmazlığın çıkması 
halinde uzman avukatlarımız danışmanlığın yanı 
sıra, (üyelere özel olarak tabii) kapsamlı ve ücretsiz 
hukuki vekillik teklif ediyorlar.

2018 yılında, 35.000’den fazla üyeye 
hukuki vekillik verilmiş tir: Danışmanlık 
yapıldı, hak arama mektupları yazıldı, iş 
da va ları açıldı, sos yal hukuka ilişkin ola-
rak itiraz işlemleri ve mah keme davaları 
yürütül dü.



Iş mücadeleleri 
süresince grev 
parası veriyoruz

Bazen yeni toplu iş sözleşmesi hakkındaki görüşmeler 
başarısız kalır, bazen de işveren tek yanlı olarak kendi 
çıkarlarını kabul ettirmeye çalışır. O zaman greve 
gitmek sık sık kaçınılmaz olur. İşverenler grev veya 
lokavt hallerinde ne maaş ne de ücret ödediği için 
ver.di kendi üyelerine yardım parası vererek sahip 
çıkar.

Işyerlerindeki 
hakları korumak 
için uğraşıyoruz

ver.di işletmelerdeki temel haklar sağlamak için 
uğraşıyor – yö ne ti me katılma hakkı için, eşitlik için, 
emekçilerin takdir gör me si için. ver.di, işçilerin çıkar-
larını işyerinde et ki li bir bi çim de savunma konusunda 
genç işçi ve çıraklar tem sil ci lik lerine, işçi ve personel 
temsilciliklerine, ayrıca iş verenle an laşmazlık hallerin-
de her üyemize destek ve da nışmanlık ve rir.

Not: Sendikalı işçiler sendikasızlara 
kıyasla çok az işten çıka rı lı yor.



Işçi çıkarlarını 
etkili bir biçimde 
savunuyoruz

ver.di toplu sözleşme komisyonlarıyla, işyeri sendika 
temsil ci kurullarıyla, işyeri sendika temsilcilikleriyle 
beraber, iş yer lerinde emekçilerin çıkarlarını kabul et-
tirmek ve çıkan so run ları çözmek için uğraşıyor. ver.di 
uluslararası dü zeyde de çalışma koşullarının iyileşmesi 
için çalışıyor. Ve ver.di, demokratik bir örgüttür: Kim 
ki yolumuzun yö nü nü belirlemeye katılmak istiyorsa, 
kendi yetenek, bilgi ve etkinliklerini devreye sokabilir.

ver.di, yaklaşık 2 milyon üyemizin verdiği 
gücünü kullanarak birçok milyon insanın 
çalışma koşullarını koruyor ve sosyal ada-
lete uygun çalışma ve yaşama ortamları 
sağlamak için savaşıyor.



Etki yapmak

ver.di’nin gerçekleştirmeye çalıştığı hedefler arasın-
da; ça lış ma hakkı, iyi çalışma ve meslek öğrenme 
koşulları, adil üc retler, eşit işe eşit ücret, yeterli 
asgari ücret, çalışma ko şul larının aile işlerine uygun-
luğu, emekli aylıklarında adalet, dayanışmaya bağlı 
sağlık politikası vs. vs.

Hepimiz için, 
tek sendika!

Ancak birlikten kuvvet doğar! Üyelerimizin bütün 
çıkarlarını birlikte savunuyoruz – ve bizim birlikte-
liğimiz her birimize güç veriyor. Çeşitlilikten birlik 
kazanıyoruz. Mesleki derneklerin aksine biz, çok 
farklı mesleklerde ama bir iş alanında çalışan insan-
ları birleştiriyoruz. Bir grubun diğerlerine yönelik 
bencillik etmesine karşı dayanışma koyarak aynı 
amaçlar için mücadele ediyoruz.



Kendi kültürünü 
arttırmak, kendi 
bilgisini genişletmek

ver.di üyeleri, diğer insanlardan fazla bilgiye sahip-
tir: yeni meslek edinmek ve kendi mesleğinde ileri 
düzeye ulaşmak isteyenler için çeşit çeşit kurslar 
sunuluyor – ya bedava ya da cüzi bir ücret karşılı-
ğı. PUBLIK adlı üye dergisi düzenli olarak toplum, 
ekonomi, siyaset ve kültür alanlarından haber ve 
bilgi veriyor. Ayrıca haber bültenleri ve işkolları ve 
meslekler ile ilgili olarak olup bitenler hakkında 
sürekli haberler çıkarılıyor.

bildungsportal.verdi.de 
verdi-bub.de

Avantajlar, 
indirimli teklifler

Bizimle işbirliği yapan birçok şirket, ucuz alış veriş 
im kanları, indirimli biletler, cazip seyahat ve tatil 
olanakları, bir de sertifikalı indirimli sigorta ve 
krediler teklif ediyor. 

verdi-mitgliederservice.de 
Ücretsiz bilgi ve danışmanlık hattı: 
0800-83 73 420

Üyelerimiz, birçok parasal avantajdan 
faydanabiliyor, ara la rında ücretsiz 
seminerler, çok çeşit danışma servis- 
leri, iş yeri harici kaza yardımları, 
ver.di-Mitgliederservice üzerinden 
indi rim ve ucuzluklar v.s.



ver.di-Bundesverwaltung
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Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
(Banka hesabı başvurana ait değilse:) Hesap sahibinin unvanı /
adı /soyadı

Straße und Hausnummer / Adresi

PLZ/Ort / Posta kodu / Oturduğu kent / kasaba

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / Yer, tarih, imza

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA otomatik
ödeme talimatı

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer / Alacaklı ID numarası: 
DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Manda referans nu-
marası ayrı olarak gönderilir.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift 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 verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

İşbu formla ben, ver.di sendikasına kendi banka hesabımdan “Last-
schrift” (borç kaydı) yoluyla para tahsil etme yetkisini vermekteyim. 
Ayrıca kendi bankama, ver.di’ye ait borç kayıtlarının miktarlarını 
ödeme talimatı vereceğim. Not: bir miktarın tahsil tarihinden iti-
baren sekiz hafta süresinde iadesini isteme hakkım vardır. Benimle 
bankam arasında geçerli olan koşullar bu işlem için de geçerlidir.

Ich wurde geworben durch / Beni sendika için kazananın:

Name Werber*in / İsmi

Mitgliedsnummer / Üye Numarası

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur
Kenntnis.

İşbu formla ben,  ver.di sendikasına olmak istediğimi  /  kendimle ilgili 
bilgilerde değişiklik olduğunu beyan ederim 1). Sendikanın  veri gizli-
lik düzenlemeleri  hakkında bilgi edindim.

Not: Türkçe cümleler, Almanca metinlerin daha iyi anlaşılabilmesi 
amacıyla eklenmiştir. Hukuken bağlayıcı değildir.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Lütfen uygun olmayanı siliniz.

Ort, Datum und Unterschrift / Yer, tarih, imza

Datenschutzhinweise / Veri gizlilik bildirimi

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Da-
ten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen 
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben 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.

Işbu üyelik formunun içerdiği kimlik bilgileriniz, Avrupa 
Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR / DSGVO) 
ve Alman Veri Koruma Yasasına (BDSG) uygun olarak üye 
olma işlemi ve üyeliğinizin idare edilmesi için toplanacak, 
işlenecek ve kullanılacaktır.
Verileriniz bu amaçlar çerçevesinde, sendika görevlerinin 
yerine getirilmesi için özel yetki verilen kişilere iletilip kul-
lanılacaktır. Verileriniz sadece ayrı izin verdiğiniz takdirde 
üçüncü kişilere iletilebilir.
Avrupa Birliği ve Almanya‘nın veri koruma hükümleri en 
yeni düzeltilmiş şekilde geçerlidir. Veri koruma konusuna 
ilişkin daha fazla ipucu https://datenschutz.verdi.de sayfa-
sında bulacaksınız.

Not: Aidatınızı vergiden 
düşebilirsiniz.

Herkesten adil 
aidat alınıyor

Fazla parası olan fazla aidat öder – az parası olan 
az öder. Üyelerimiz düzenli brüt gelirlerinin yüzde 
1’ini aidat olarak ödeyerek söz geçirme gücüne 
sahip bir sendika yaratır. İşsiz olan veya iş yapama-
yan da indirimli aidat öder.

Ekte bulunan üyelik başvuru formunu doldurma-
nız gerekir – işte bu kadar. Yoksa online başvura-
bilirsiniz:

mitgliedwerden.verdi.de



Danışma ve yardım
ver.di’ye üye olmak yarar sağlıyor. Üyelerimize 
sunduğumuz geniş hizmet yelpazesi çok çeşitli 
ve kapsamlıdır:

 •  İş ve Sosyal Hukuk ile ilgili sorunların çıkması 
halinde da nışmanlık ve dava vekilliği

 •  Fahri görevlilerden ücret vergisine ilişkin parasız 
da nışman lık ve yardım

 •  Telefonla kira hukukuna ilişkin ilk danışmanlık 
(bedava)

 •  Emekli aylığı ve hizmetlerine ilişkin bütün sorular 
hakkın da bilgi ve danışmanlık

 •  İş yeri harici kazadan sonra (hastanede en az 48 
saat yat mak zorunda olanlara) gün başına 25 
Euro hastane ya tak parası

 •  İş icabı meydana gelen hasarlar halinde GUV-FA-
KULTA’dan destek ve yardım (yıllık aidat 21 
Euro’yu geçmiyor)

 •  Tek başına çalışan girişimciler için bilgi ve danış-
manlık

 •  İşsizler için bilgi ve danışmanlık
 •  Meslek, üniversite veya okul öğrenimi görenler 
için parasız International Student Identity Card 
(ISIC)

 • Ve saire ve saire …

verdi.de/service
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ver.di-Servicecenter

Pazartesi’nden Cuma’ya kadar  
07:00 – 20:00 saatleri ara sın da

Cumartesi  
09:00 – 16:00 saatleri arasında

0800-83 73 433 (0800verdide)

Önemli not: Bize telefonla başvurursanız, 
Almanca konuşmanız gerekir. e-posta 
yolundan yapılan başvurularda Almanca 
veya İngilizce yazabilirsiniz: info@verdi.de

Internette ver.di

macht-immer-sinn.de 
verdi.de

Online üye olmak

mitgliedwerden.verdi.de



Mitgliedsnummer / Üye Numarası 

 
Beitrittserklärung /ver.di Sendikasına Üyelik Formu
Änderungsmitteilung / Değişiklik Bildirme Formu

Vertragsdaten / Sözleşme verileri

Titel / Başvuranın unvanı    Vorname / adı

   
Name / soyadı

Straße / Hausnummer / Yerleşik olduğu cadde / sokak v.s. / Adresi:
Ev numarası

PLZ / Wohnort / Posta kodu / Oturduğu kent / kasaba

Land / Ülke

 
Telefon / Telefon numarası                E-Mail / e-postası

   

Beschäftigungsdaten / Iş ve Meslek Bilgileri

 Angestellte*r / Büro çalışanı

 Arbeiter*in / İşçi

 Beamter*in / Memur

 Selbständige*r / Bağımsız çalışan

 erwerbslos / nezaměstnaný / İşsiz

 Vollzeit / Tam gün çalışma         Teilzeit / Yarım gün çalışma

Anzahl Wochenstunden / Haftada kaç saat?:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
Şimdi / Eskiden çalıştığım işletmenin / makamın / firmanın / şubenin adı

Straße / Hausnummer / Yerleşik olduğu cadde / sokak v.s. / Adresi:
Ev numarası

PLZ / Ort / Posta kodu / Kent / kasaba

Branche / İşkolu

ausgeübte Tätigkeit / İş türü

monatlicher Bruttoverdienst / Brüt aylığım
 euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
Ücret / Maaş grubum

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe /
Faaliyet / Meslek yıllarım ya da yaş kademem

  Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
Çırak / Gazete stajyeri / Öğretmen / Avukat adayı

 Praktikant*in / Stajyer

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
Okul / Üniversite öğrencisi (gelirsiz)

 Dual Studierende*r / Hem meslek hem üniversite öğrenimi gören

 Sonstiges / Başka

bis / tarihine kadar

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

ver.di tüzüğü 14. md. uyarınca aidat olarak, üyenin düzenli aldığı 
aylık brüt gelirden yüzde 1’i kesilir. Miktarı 2,50 Euronun altında 
kalamaz.

Monatsbeitrag in Euro /
Aylık aidat (Euro olarak)

 euro

Ich möchte Mitglied werden ab /
Üyeliğim şu tarihte başlasın

Geschlecht / Cinsiyeti             weiblich / Kadın  männlich / Erkek

Geburtsdatum / Doğum tarihi



Mitgliedsnummer / Üye Numarası 

 
Beitrittserklärung /ver.di Sendikasına Üyelik Formu
Änderungsmitteilung / Değişiklik Bildirme Formu

Vertragsdaten / Sözleşme verileri

Titel / Başvuranın unvanı    Vorname / adı

   
Name / soyadı

Straße / Hausnummer / Yerleşik olduğu cadde / sokak v.s. / Adresi:
Ev numarası

PLZ / Wohnort / Posta kodu / Oturduğu kent / kasaba

Land / Ülke

 
Telefon / Telefon numarası                E-Mail / e-postası

   

Beschäftigungsdaten / Iş ve Meslek Bilgileri

 Angestellte*r / Büro çalışanı

 Arbeiter*in / İşçi

 Beamter*in / Memur

 Selbständige*r / Bağımsız çalışan

 erwerbslos / nezaměstnaný / İşsiz

 Vollzeit / Tam gün çalışma         Teilzeit / Yarım gün çalışma

Anzahl Wochenstunden / Haftada kaç saat?:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
Şimdi / Eskiden çalıştığım işletmenin / makamın / firmanın / şubenin adı

Straße / Hausnummer / Yerleşik olduğu cadde / sokak v.s. / Adresi:
Ev numarası

PLZ / Ort / Posta kodu / Kent / kasaba

Branche / İşkolu

ausgeübte Tätigkeit / İş türü

monatlicher Bruttoverdienst / Brüt aylığım
 euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
Ücret / Maaş grubum

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe /
Faaliyet / Meslek yıllarım ya da yaş kademem

  Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
Çırak / Gazete stajyeri / Öğretmen / Avukat adayı

 Praktikant*in / Stajyer

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
Okul / Üniversite öğrencisi (gelirsiz)

 Dual Studierende*r / Hem meslek hem üniversite öğrenimi gören

 Sonstiges / Başka

bis / tarihine kadar

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

ver.di tüzüğü 14. md. uyarınca aidat olarak, üyenin düzenli aldığı 
aylık brüt gelirden yüzde 1’i kesilir. Miktarı 2,50 Euronun altında 
kalamaz.

Monatsbeitrag in Euro /
Aylık aidat (Euro olarak)

 euro

Ich möchte Mitglied werden ab /
Üyeliğim şu tarihte başlasın

Geschlecht / Cinsiyeti             weiblich / Kadın  männlich / Erkek

Geburtsdatum / Doğum tarihi
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Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
(Banka hesabı başvurana ait değilse:) Hesap sahibinin unvanı /
adı /soyadı

Straße und Hausnummer / Adresi

PLZ/Ort / Posta kodu / Oturduğu kent / kasaba

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / Yer, tarih, imza

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA otomatik
ödeme talimatı

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer / Alacaklı ID numarası: 
DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Manda referans nu-
marası ayrı olarak gönderilir.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift 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 verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

İşbu formla ben, ver.di sendikasına kendi banka hesabımdan “Last-
schrift” (borç kaydı) yoluyla para tahsil etme yetkisini vermekteyim. 
Ayrıca kendi bankama, ver.di’ye ait borç kayıtlarının miktarlarını 
ödeme talimatı vereceğim. Not: bir miktarın tahsil tarihinden iti-
baren sekiz hafta süresinde iadesini isteme hakkım vardır. Benimle 
bankam arasında geçerli olan koşullar bu işlem için de geçerlidir.

Ich wurde geworben durch / Beni sendika için kazananın:

Name Werber*in / İsmi

Mitgliedsnummer / Üye Numarası

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur
Kenntnis.

İşbu formla ben,  ver.di sendikasına olmak istediğimi  /  kendimle ilgili 
bilgilerde değişiklik olduğunu beyan ederim 1). Sendikanın  veri gizli-
lik düzenlemeleri  hakkında bilgi edindim.

Not: Türkçe cümleler, Almanca metinlerin daha iyi anlaşılabilmesi 
amacıyla eklenmiştir. Hukuken bağlayıcı değildir.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Lütfen uygun olmayanı siliniz.

Ort, Datum und Unterschrift / Yer, tarih, imza

Datenschutzhinweise / Veri gizlilik bildirimi

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Da-
ten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen 
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben 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.

Işbu üyelik formunun içerdiği kimlik bilgileriniz, Avrupa 
Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR / DSGVO) 
ve Alman Veri Koruma Yasasına (BDSG) uygun olarak üye 
olma işlemi ve üyeliğinizin idare edilmesi için toplanacak, 
işlenecek ve kullanılacaktır.
Verileriniz bu amaçlar çerçevesinde, sendika görevlerinin 
yerine getirilmesi için özel yetki verilen kişilere iletilip kul-
lanılacaktır. Verileriniz sadece ayrı izin verdiğiniz takdirde 
üçüncü kişilere iletilebilir.
Avrupa Birliği ve Almanya‘nın veri koruma hükümleri en 
yeni düzeltilmiş şekilde geçerlidir. Veri koruma konusuna 
ilişkin daha fazla ipucu https://datenschutz.verdi.de sayfa-
sında bulacaksınız.
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Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
(Banka hesabı başvurana ait değilse:) Hesap sahibinin unvanı /
adı /soyadı
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ödeme talimatı

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
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marası ayrı olarak gönderilir.
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bilgilerde değişiklik olduğunu beyan ederim 1). Sendikanın  veri gizli-
lik düzenlemeleri  hakkında bilgi edindim.

Not: Türkçe cümleler, Almanca metinlerin daha iyi anlaşılabilmesi 
amacıyla eklenmiştir. Hukuken bağlayıcı değildir.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Lütfen uygun olmayanı siliniz.

Ort, Datum und Unterschrift / Yer, tarih, imza

Datenschutzhinweise / Veri gizlilik bildirimi

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Da-
ten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen 
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben 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.

Işbu üyelik formunun içerdiği kimlik bilgileriniz, Avrupa 
Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR / DSGVO) 
ve Alman Veri Koruma Yasasına (BDSG) uygun olarak üye 
olma işlemi ve üyeliğinizin idare edilmesi için toplanacak, 
işlenecek ve kullanılacaktır.
Verileriniz bu amaçlar çerçevesinde, sendika görevlerinin 
yerine getirilmesi için özel yetki verilen kişilere iletilip kul-
lanılacaktır. Verileriniz sadece ayrı izin verdiğiniz takdirde 
üçüncü kişilere iletilebilir.
Avrupa Birliği ve Almanya‘nın veri koruma hükümleri en 
yeni düzeltilmiş şekilde geçerlidir. Veri koruma konusuna 
ilişkin daha fazla ipucu https://datenschutz.verdi.de sayfa-
sında bulacaksınız.


