Bizim Bilgi Koruma yetkililerimize
datenschutzbeauftragter@oegb.at adresinden ulaşabilirsiniz.

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44
E-Mail: oegb@oegb.at

Bize şu irtibat verileri üzerinden ulaşabilirsiniz:

ÖGB ye karşı kişisel bilgilerinizin kullanılması ile ilgili bilgi isteme,
düzeltme, silme ve sınırlama hakkınız baki. Görüşünüze göre bilgilerinizin yanlış kullanıldığına ilişkin şikayetinizi denetleyici olan
Avusturya Bilgi Koruma makamına (www.dsb.gv.at) yapabilirsiniz.

Bilgi-İşlem ya ÖGB tarafından ya da onun mukavele ile görevlendirdiği ve kontrol ettikleri tarafından yapılır. Bunun dışında bilgiler
bir üçüncü kişi/kuruma verilmez, ya da sizin izninizle ancak verilir.
Bilgi-İşlem sadece EU-İçinde yapılır.

Bilgi işlemlerinizden ÖGB sorumludur. Arka sayfada vermiş olduğunuz bilgiler yüksek güvenilirlikle sadece sendikanın üyelik
yönetimi için üyelik süreniz boyunca, ya da üyelikten doğan haklarınız olduğu sürece kullanılır. Bilgi-İşlemin hukuki zemini sizin
ÖGB üyeliğinizdir; işyerinden kesilmesini kabul etmişseniz, sizin
izin verdiğiniz ayrıca gerekli bilgilerin işlenmesidir.

ÖGB’nin kişisel bilgilerle nasıl çalıştığına dair detaylı bilgiyi www.
oegb.at/datenschutz adresinden edinebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin korunması bizim için özel bir öneme sahip. Bu
Bilgi-Koruma-Malumatı ile sizleri üyelik yönetimi kapsamında en
önemli Bilgi-İşlem-Konuları hakkında aydınlatıyoruz.

Bilgi Koruma Bildirimi
Üyelik Yönetimi

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

Serbest çalışanlar Yapılan işler bir iş yerine bağımlı olarak yapılan işlerle eşit değerlendirilebilinecek işlerde çalışanlar
younion_Varolmasendikasına üye olurlar.

Öğrenci/Üniversite öğrencisi Öğrenci/Üniversite öğrencisi Hangi meslek alanında çalışılmak isteniliyorsa (Örnegin: Büro işleri
yapan hizmetliler için, Hizmetliler Sendikası; memurluk durumunda, Kamu Hizmeti Sendikası veya Younion, Var olma Sendikası;
metal branşı işler için, PRO-GE; Ulaşım ve Hizmet sektöründe çalışanlar – VIDA Sendikası ve diğerleri.

İşsizler İşsiz kalmadan önce son çalışılan iş yerinin branşına göre sendika üyeliği söz konusudur Örnegin: Büro işleri yapan
hizmetliler için Hizmetliler Sendikası; inşaat/yapı işleri için inşaat-ağaç Sendikası; metal ve elektronik işlerde Üretim Sendikası; gıda
ürünleri işleri yapılan branşda çalışanlar için Üretim Sendikası PRO-GE; Ulaşım ve Hizmet sektöründe çalışanlar – VIDA Sendikası.

* Açıklama

7. ÜRETIM SENDIKASI PRO-GE
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 69,
E-Mail: mitgliederservice@proge.at

6. POSTA VE UZILETIŞIM HIZMET-SENDIKASI
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 49, E-Mail: gpf@gpf.at

5. TRAFIK- VE HIZMET IŞ KOLU SENDIKASI VIDA
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 79, E-Mail: info@vida.at

4. İNŞAAT-AĞAÇ SENDIKASI
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 59, E-Mail: bau-holz@gbh.at

3. YOUNION _VAROLMA SENDIKASI
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien
Telefon (01) 313 16 8300, E-Mail: info@younion.at

2. KAMU HIZMETI SENDIKASI
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien
Telefon (01) 534 54, E-Mail: goed@goed.at

1. HIZMETLILER SENDIKASI
BASIN, GAZETECILIK, KAĞIT
Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien
Telefon 05 03 01 301, E-Mail: gpa@gpa-djp.at

www.oegb.at/mitgliedwerden
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ÜYELİK BAŞVURUSU

(Lütfen okunaklı doldurunuz)

AVUSTURYA SENDİKALAR BİRLİĞİ

Sendikaya/ÖGB‘ye veriniz, yada ÖGB,
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, adresine gönderiniz.
Soyisim / Akademik ünvan

İsim

Şu andaki meslek / İş nevi

Önceki üyelik süreleri den
– e kadar Üye olunan
sendika:

Cadde, ev numarası

Doğum tarihi

Çalışılan Firma /İş yeri – okul/Üniversite

İkinci üye olunan sendika:

Cadde, Firmanın/İşyerinin-Okulun/Üniversitenin Hane numarası

Üyelik tarihi:
Gün/Ay/Yıl

Posta kodu ve firmanın bulunduğu yer/hizmet yeri – okul/üniversite

Sendika üyeliği –
Sendika numarası –
arka sayfaya bakınız:

Branş

Aylık brutto gelir:

Posta kodu, Yerleşim yeri

Cinsiyet
Cinsiyet

Telefonla numarası:

Vatandaşlık

E-Mail:

Memur

Devlet Memuru

Çırak

Bağımsız çalışma anlaşması yapanlar

Diğerleri*

İşçi

Sözleşme Hizmetlisi

Ögrenci/üniversite ögrencisi*

Serbest hizmet anlaşması yapanlar

İşsiz*

Tam mesai

Kısmi süreli çalışma

Dar kapsamlı çalışma

* arka sayfadoki açiklamaya bakiniz

Aidat tablosunda belirtilen üyelik aidatını ödemek istiyorum (lütfen gerekli şıkkı işaretleyiniz):

Banka hesabından havale emri:

Vekalet referansı (kesintiyi yapan yer tarafından verilir)

Ben Avusturya Sendikalar Birliğini (ÖGB), aynı zamanda ÖGB bileşeni olan Sendikaları ödemeleri kontomdan periodik olarak SEPA-Lastschrift üzerinden çekmeye yetkili
kılıyorum.
Ayrıca hesabımın bulunduğu bankanin, ÖGB tarafindan kontomdan çekilen SEPA- Ödemelerini hesabımdan keserek gerekli yere havale etmeye yetkili olduğunu da belirtirim. Havale gününden itibaren sekiz hafta içerisinde havale bedelini geri talep edebilecegime dair hakkım olduğunu da ayrıca belirtirim. Bu konuda bankamla anlasilan
kosullar gecerlidir. İşyerimden kesilmesini kabul ettiğimde ve bunu artık istemiyorsam ya da işletmeden ayrılırsam, ya da işyerinden ödeme artık mümkün değilse, bana
danışılmadan ödeme şekli belirttiğim kontomdan SEPA – Lastschrift`e değiştirilebilir.
Konto sahibi:

Banka:

IBAN:

BIC:

Ödeme yapilan:
Avusturya Sendikalar Birligi, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien,
Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

Yerleşim yeri/Tarih/İmza

İş yerinde ödenmesi: tasdik ediyorum
• İşyerinde ödenmesini, yani sendika aidatım işverenim tarafından maaşımdan, çıraklık tazminatımdan kesilebilir, aynı şekilde emekli maaşımı ödeyen kurum da emeklilik
maaşımdan kesip havale edebilir ve
• Ayrıca işverenin sendika aidatı ile ilgili olabiecek kişisel bilgilerimin, yani yukarıda belirtilen bilgilerin ve sendika aidiyetimin, personel numaramın, aidat bilgilerimin,
toplu sözleşme aidiyetimin, giriş ve çıkış tarihlerimin, doğum izin sürelerimin, emeklilik, askerlik, Eğitim ve sivil hizmet sürelerimin ve adres değişikliği bilgilerimin işverenim ve ÖGB tarafından kullanılabileceğini onaylarım, ancak bu işyerinden ödemeyi ÖGB’ ye karşı her zaman geri çekebilirim.

ÖGB’nin, ÖGB-Basımevi ve VÖGB’nin bana telefonla, elektronik postayla (§ 107
TKG) hizmet, biletlerle ilgili etkinlikler, Kitap ve toplantılarla ilgili bilgilendirmek
ve diğer bilgilendirmeler için ulaşabileceklerini onaylıyorum. Bu onay her zaman geri çekilebilir.
Arka sayfadaki „Bilgi Koruma Bildirimi“ni (www.oegb.at/datenschutz adresinden
de çağrılabilir) kabul ettiğimi tasdik ederim.

________________________________________________________________________
Oturum yeri/Tarih

İmza

Üyelik kartının gelmesinden itibaren üyelik numarasıyla ilgili sendikanın websayfasından toplu sözleşme, güncel konulara ilişkin bilgiler, etkinlikler, vs. gibi önemli bilgileri
çağırabilirsiniz. Üyelik aidatı vergiden düşülebilir.
Başvuru yapana ilişkin bilgiler:
İsim:

Soyisim:

Üyelik numarası:

Üyelik nedeni:
Baskı 01/2018, ZVR-Nr.: 576439352

