Sen ve NGG. Senin işin. Bizim gücümüz.
tarihinden itibaren NGG Sendikası‘na üye

Üyelik beyanı: Evet, ben
Şahsi bilgiler

Mesleki bilgiler

Otomatik tahsilat izni

Şirket/Holding adı

Ben NGG´ye aidatları hesabımdan otomatik tahsilat yolu ile tahsil etme
yetkisi veriyorum. Aynı zamanda bankama NGG tarafından yapılan
borç kayıtlarını karşılıksız bırakmaması emrini veriyorum.

Kadın
Erkek

Ad

Not: 8 hafta içerisinde (hesabımdan gesildiği gün itibarıyla) tahsil edilmiş
meblağların iadesini talep edebilirim. Bunun için kredi enstitüsü ile yapmış
olduğum anlaşma geçerlidir. Bu durumda üyelik aidatını ödeme yükümlülüğüm
bundan etkilenmemektedir.

Şirketin/Şubenin bulunduğu yer

Soyad

Aidatın ödenmesi:
Telefon

Şirketin/Şubenin adresi ve kapı numarası

Cep telefonu

Aylık

Üç aylık

IBAN
Şube No.

Özel e-posta

Posta kodu

Şehir

DE

tarihinden

Kredi enstitüsü (Adı)

İşyeri e-posta

tarihine kadar meslek eğitimi görmekte

Adres ve kapı no.

olarak çalışmakta

Doğum tarihi

Sendikadan geçis

saat ile part time/yarı süreli çalışmakta

Şehir

Aylık brüt geliri

Vatandaşlık

Orada tarihinden bu yana üye

tarafından üye olarak kazandırıldı

İşbu belge ile NGG Sendikası’na dahil oluyor ve tüzüğünü kabul ediyorum.

Şehir, tarih

İmza

BIC

Aidat, tarifeye göre gelirin %1’idir. Bu bilgilerin, elektronik olarak kaydedilmesini ve
işlenmesini kabul ediyorum. Çıkışın geçerli olabilmesi için üç aylık dönemlerin bitiminden en az 6 hafta öncesinde yetkili NGG-Bölge Bürosu´na yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Üyelik sona erene kadar aidatın ödenmesi gerekmektedir.

Haftalık
Posta kodu

Hesap numarası

Tarife grubu

Alacaklının kimlik numarası: DE21NGG00000089801. NGG bana tahsilat referans
numarası bildirecek. Her bir tahsilat tarihini internette görebileceğimi biliyorum (www.
ngg.net/sepa). NGG´yi açıkça her bir tahsilat için başkaca bildirim yükümlülüğünden
muaf tutuyorum.
Veri koruma notu: Şahsıma ait bilgiler, NGG tarafından veri AB-Veri Koruma Temel
Talimatnamesi´nin (EU-DSGVO) ve Alman Veri Koruma Hakkı´nın (BDSG) veri
koruma hükümleri dikkate alınarak üyeliğimin gerçekleşmesi ve idare edilmesi
için alınıyor, işleniyor ve kullanılıyor. Bu amaç belirleme kapsamında verilerim
sadece sendika görevlerinin yerine getirilmesi için sendika tarafından özel olarak
görevlendirilmiş görevlilere devam verilebilir ve kullanılabilir. Bilgilerim ancak benim
özel muvafakatım ile üçüncü şahıslara verilebilir. Avrupa ve Alman veri saklama
hakları, geçerli hükümleri ile geçerlidir. Veri koruma ve veri koruma hakkında
yazdırılabilir uyarılar, www.ngg.net/datenschutz sayfasından indirilebilir.

Şehir, tarih

İmza

