Te és az NGG. Belépési nyilatkozat
-tól/-től az NGG szakszervezet tagja vagyok.

Igen,
Személyi adatok

Szakmai adatok

Beszedési megbízás
Felhatalmazom az NGG-t, hogy a bankszámlámat a tagsági díjjal beszedési
megbízással terhelje meg. Egyben a pénzintézetemet utasítom arra, hogy
beváltsa az NGG által a számlámról bevont beszedési megbízásokat.
Tudnivaló: (a megterhelés dátumától kezdve) 8 héten belül kérhetem a megterhelt
összeg megtérítését. Erre a pénzintézetemmel megállapodott feltételek érvényesek. Ez nem érinti a tagsági díj fizetési kötelezettségemet.

Utónév
Az üzem neve
Vezetéknév

havonta
Nő

negyedévente

Utca és házszám

Férfi

IBAN
DE

Pénzintézet (neve)
E-Mail

A havi 0sszeg az adott bruttó bér 1%-a. Beleegyezem, hogy ezeket az adatokat
elektronikusan mentik és felhasználják őket. A felmondást legalább 6 héttel a
negyedév vége előtt az illetékes NGG regionális irodában írásban kell beadni. A
tagság végéig tagsági díj fizetési kötelezettség áll fenn.

Utca, házszám
Foglalkoztatottként
Város
Részleges munkaidőben heti
Születési dátum

órában

Állampolgárság

Havi bruttó kereset

Geworben von

Besorolási csoport

Aláírás

Dátum
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-ig

Gyakornokként

Irsz.

Számlaszám

Város

Irsz.

Telefon

Banki azonosítószám

Hitelezői azonosítószám: DE21NGG00000089801. Az NGG közli velem a meghatalmazási referencia számomat. Tudomásom van arról, hogy az interneten
betekintést nyerhetek az egyes beszedési megbízások elkönyvelési időpontjaiba
(www.ngg.net/sepa). Nyomatékosan felmentem az NGG-t, hogy az egyes beszedési megbízásokról bővebben tájékoztasson.
Adatvédelmi tudnivaló: Személyi adataimat az NGG az EU adatvédelmi alapszabályzatának (EU-DSGVO) és a német adatvédelmi jog (BDSG) adatvédelmi előírásainak figyelembevételével tagságom megalapozása és kezelése céljából gyűjti,
dolgozza fel és használja fel. Ezen célok keretében az adataimat kizárólag szakszervezeti feladatok teljesítésére továbbítják az ezzel kapcsolatos megbízottaknak
és csak erre a célra használják fel. Harmadik félnek csak a külön beleegyezésemmel adhatják tovább az adataimat. Az európai és német adatvédelmi jogok az
adott érvényes változatukban érvényesek. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tudnivalókat és az adatvédelmi tudnivalók változatát a www.ngg.net/datenschutz oldalon tudom lekérdezni.
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