Az ÖGB adatvédelmi tisztviselője a következő emailen keresztül
érhető el: datenschutzbeauftragter@oegb.at.

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

Önnek az ÖGB-vel szemben az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan joga van a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, a
törléshez és a feldolgozás korlátozásához. Egy az Ön megítélése
szerint jogellenes adatkezelés ellen bármikor panasszal élhet az
Osztrák Adatvédelmi Hatóságnál (www.dsb.gv.at), mint felügyeleti hatóságnál.

Az adatfeldolgozást maga az ÖGB végzi vagy az általa szerződésben megbízott és ellenőrzött adatfeldolgozó. Az adatok bármely
más továbbadása harmadik fél részére nem vagy csak az Ön kifejezett hozzájárulásával történik. Az adatfeldolgozás kizárólag az
EU területén belül történik.

Az Ön adatainak kezeléséért az ÖGB felelős. Az Ön által megadott
adatokat rendkívül bizalmasan kezeljük, kizárólag a szakszervezet
tagnyilvántartásának céljából, és a a tagságának fenállása időtartamára tároljuk, illetve addig, ameddig még a tagságból következően fennállhatnak igények. Az adatfeldolgozás jogi alapja az
Ön ÖGB-tagsága; amennyiben hozzájárult az üzemben történő
levonáshoz, az Ön beleegyezése az ehhez szükséges további adatok feldolgozásához.

Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban bemutatjuk Önnek a
tagnyilvántartás keretében történő adatfeldolgozás legfontosabb
aspektusait. Átfogó tájékoztatást arról, hogy az ÖGB miként kezeli
az Ön személyes adatait, talál a www.oegb.at/datenschutz címen.

Adatvédelmi nyilatkozat
Tagnyilvántartás

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

Szabadfoglalkoztatásúak Ha tevékenységük a nem önálló keresőtevékenységet folytatókéval összehasonlítható, a younion_
A Közszolgáltatási Szakszervezet.

Közép- és felsőoktatásban tanulók Azon szakszervezet, amely a tervezett szakmai végzettségnek megfelel (pl. alkalmazotti
tevékenység - Alkalmazottak, Újságírók, Nyomda- és Papíripari Dolgozók Szakszervezete; közszolgálati tevékenység –
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete vagy younion_A Közszolgáltatási Szakszervezet; építőipari tevékenység – Építőés Faipari Szakszervezet; fém- vagy villamos ipari tevékenység – PRO-GE Szakszervezet; tevékenység a közlekedés vagy
szolgáltatások területén – vida Szakszervezet).

Munkanélküli Azon munkanélkülieknél, akik egyszer már folytattak keresőtevékenységet, az a szakszervezet, amelyik a
legutolsó foglalkoztatáskor végzett tevékenység tekintetében illetékes (pl. alkalmazotti tevékenység – Alkalmazottak, Újságírók,
Nyomda- és Papíripari Dolgozók Szakszervezete; építőipari tevékenység – Építő- és Faipari Szakszervezet; fém- vagy villamos
ipari tevékenység – PRO-GE Szakszervezet; tevékenység a közlekedés vagy szolgáltatások területén – vida Szakszervezet).

* Magyarázat

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

6. POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI
ALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 49, E-Mail: gpf@gpf.at

5. VIDA – A KÖZLEKEDÉSI ÉS
SZOLGÁLTATÓIPARI SZAKSZERVEZET
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 79, E-Mail: info@vida.at

4. ÉPÍTŐ- ÉS FAIPARI SZAKSZERVEZET
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 59, E-Mail: bau-holz@gbh.at

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

2. KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien
Telefon (01) 534 54, E-Mail: goed@goed.at

1. ALKALMAZOTTAK, ÚJSÁGÍRÓK, NYOMDA- ÉS
PAPÍRIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
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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TAGSÁGI BELÉPÉSI NYILATKOZAT

(Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni)

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Leadható a szakszervezetnél / az ÖGB-nél vagy beküldhető postán:
ÖGB, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Családi név / akadémiai fokozat

Keresztnév

Jelenlegi tevékenység (szakma, szolgálati beosztás)

Korábbi tagsági időszakok (tól/ig)
Szakszervezet neve

Utca, házszám

Születési idő

Munkáltató cég / szolgálati hely – iskola / egyetem

Második tagság
Szakszervezet neve:

Utca, házszám (munkáltató cég / szolgálati hely – iskola, egyetem)

Belépés dátuma
Nap/hónap/év

Irányítószám, település (munkáltató cég / szolgálati hely – iskola, egyetem)

Belépés a szakszervezetbe
Szakszervezet neve:
Szám (lásd a hátoldalon)

Ágazat

Bruttó havi bér (Euro):

Irányítószám, település

Férfi
Nő

Telefonszám:

Állampolgárság

E-mail:

Alkalmazott

Közalkalmazott

Szakmunkástanuló

Megbízási szerződéses munkavállaló

Egyéb*

Munkás

Szerződéses közalkalmazott

Tanuló / diák*

Szabad foglalkoztatású munkavállaló

Munkanélküli*

Teljes munkaidő

Részmunkaidő

* magyarázatot lásd a túloldalon

Csekély mértékben foglalkoztatott

TAGSÁGI DÍJAMAT ÍGY FIZETEM (Kérjük a megfelelőt beikszelni):

Megbízási azonosító (a levonást végző szervezet állítja ki)

SEPA közvetlen terhelési megbízás:

Ezúton meghatalmazom az Osztrák Szakszervezeti Szövetséget (ÖGB-t), valamint az ÖGB-be tömörült ágazati szakszervezeteket, hogy az általam teljesítendő rendszeres
kifizetéseket számlámról SEPA – közvetlen terheléssel levonja. Jogomban áll a terhelési dátumtól számított 8 héten belül a levont összeget visszakövetelni. Ez esetben a számlavezető intézetemnél fennálló szerződéses feltételek érvényesek.
Ha hozzájárultam a tagdíjnak az üzemben történő levonásához, azonban ezen szeretnék változtatni, illetve megszünik a munkaviszonyom, vagy a tagdíj levonása az üzemben
már nem lehetséges, kérem a fizetés módjának minden további értesítés nélküli megváltoztatását SEPA közvetlen terhelésre az általam megadott bankszámláról.

Számlatulajdonos:

Bank:

IBAN:

BIC:

A terhelés kedvezményezettje:
Österreichischer Gewerkschafsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien,
Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

Helyszín / dátum / aláírás

Üzemben történő levonás: kijelentem, hogy
• hozzájárulok az üzemben történő levonáshoz, tehát ahhoz, hogy a szakszervezeti tagdíjamat a munkáltató a béremből, a szakmunkástanulói díjból levonja; illetve a
nyugdíjkifizető a nyugdíjamból levonja és átutalja; és
• ezért beleegyezésemet adom ahhoz, hogy a tagdíj levonásához szükséges személyes adatokat, vagyis a fent megadott adatokat és a szakszervezeti tagságot, személyzeti számot, tagdíjadatokat, KSZ-illetékességet, belépési és kilépési adatokat, gyermekgondozási szabadságra vonatkozó adatokat, nyugdíjra, katonai szolgálati, képzési- és civil szolgálati időszakokra, valamint címváltozásra vonatkozó adatokat a munkáltató és a szakszervezet feldolgozza. A beleegyezésemet az üzemben történő
levonásra bármikor visszavonhatom, az ÖGB felé jelezve.
Hozzájárulok, hogy az ÖGB, az ÖGB Verlag és/vagy a VÖGB telefonon vagy elektronikus levélben (§107 TKG) megkeressen, hogy a szolgáltatásokról, pl. jegyvagy könyvvásárlási akciókról, rendezvényekről és hasonlókról tájékoztasson
és hasonló információkat hozzám eljuttasson. A hozzájárulást bármikor visszavonhatom.
Igazolom, hogy a túloldali adatvédelmi nyilatkozatot (megtalálható még:
www.oegb.at/datenschutz) tudomásul vettem.

________________________________________________________________________
Helyszín/dátum

aláírás

A tagági kártya birtokában, a tagsági szám felhasználásával lehetőség nyílik az illetékes szakszervezet honlapján az összes fontos információ lehívására, mint kollektív
szerződés, tájékoztatás aktuális témákról, tevékenységekről, stb. A tagdíj az adóból levonható.
Toborzó adatai:
Keresztnév:

Vezetéknév:

Tagsági szám:

Belépéshez kötődő esemény:
Kiadás 01/2018, ZVR-Nr.: 576439352

