Може да получите повече информация за обработените от нас
лични данни на datenschutzbeauftragter@oegb.at.

Ще ни намерите на следните контакти:
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
Телефон: +43 / 1 / 534 44
Имейл адрес: oegb@oegb.at

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

Свободно работещи или със свободна професия, доколкото могат да бъдат сравнени с наетите работници, в Синдиката
Younion.

Ученици/студенти Този синдикат, който съответства на професионалното желание (например: работа като служител
– Синдикат на служителите от частния сектор, печат, журналистика, хартиена промишленост; работа в публичната
администрация – Синдикат на изпълняващите длъжност в публичната администрация; Синдикат на държавните служители
или Younion -Синдикатът на работещите в сферата на изкуството, медии, спорт, свободни професии и общинските служители
работа в металообработването – Синдикат на производителите PRO-GE и др.); работа в областта на транспорта или услугитеснидикат vida и други.

Безработни лица Безработни, които веднъж са били назначавани на работа, могат да станат членове на този синдикат,
който е бил компетентен за дейността по последната им работа (напр. работа като служител – Синдикат на служителите от
частния сектор, печат, журналистика, хартиена промишленост; работа в строителния сектор– Синдикат строителство и
дървен материал; работа в областта на металообработването/ електричеството – Синдикат PRO-GE); Заетост в областта на
транспорта или услугите- синдикат vida.

* Пояснение

7. СИНДИКАТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ PRO-GE
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Телефон (01) 534 44 69,
Имейл: mitgliederservice@proge.at

6. СИНДИКАТ НА ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Телефон (01) 534 44 49, Имейл: gpf@gpf.at

Имате право да искате ÖGB да Ви осведомява, когато това е
във връзка с Вашите дадени лични данни, както и имате право
на информация, искане за поправяне на фактически грешки,
изтриване и преработване на данни. Срещу обработване на
данни, което според Вас е недопустимо, можете да предявите
по всяко време жалба пред отговорната институция в Австрия
за защита на личните данни (www.dsb.gv.at).

4. СИНДИКАТ СТРОИТЕЛСТВО И ДЪРВЕНИ
ИЗДЕЛИЯ
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Телефон (01) 534 44 59, Имейл: bau-holz@gbh.at

5. СИНДИКАТ УСЛУГИ И ТРАНСПОРТ VIDA
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Телефон (01) 534 44 79, Имейл: info@vida.at

Обработката на данните се осъществява от ÖGB или от тези,
на които ÖGB е възложила поръчка чрез договор за това. Те
биват контролирани от Австрийската федерация на синдикатите. Обработката на личните данни се извършва изцяло само
в страните членки на ЕС.

3. СИНДИКАТ YOUNION (СИНДИКАТЪТ НА
РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ИЗКУСТВОТО,
МЕДИИ, СПОРТ, СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ И
ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ)
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien
Телефон (01) 313 16 8300, Имейл: info@younion.at

Защитата на Вашите лични данни е за нас особено важна. В
тази декларация за защита на личните данни Ви уведомяваме
за важните аспекти в обработката на данните във връзка с администрирането на Вашето членство. Подробна информация
за това как ÖGB ще борави с личините Ви данни, може да намерите на www.oegb.at/datenschutz

Декларация за защита на личните данни
Администриране на членството

Отговорният за обработката на Вашите данни е ÖGB. Ние ги
обработваме с голяма конфиденциалност, само с цел админстириране на Вашето членство и само по време на неговата
продължителност, докато съществуват съответни права във
връзка с него. Правната основа за правото на обработката на
Вашите лични данни е Вашето членство в Австрийската федерация на синдикатите. Доколкото сте дали Вашето съгласие
да Ви бъдат удържани членски вноски, то това се счита и за
съгласие за обработка на нужните данни.

2. СИНДИКАТ НА ИЗПЪЛНЯВАЩИТЕ ДЛЪЖНОСТ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien
Телефон (01) 534 54, Имейл: goed@goed.at

1. СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЧАСТНИЯ
СЕКТОР, ПЕЧАТ, ЖУРНАЛИСТИКА И ХАРТИЕНА
ПРОМИШЛЕНОСТ
Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien
Телефон 05 03 01 301, Имейл: gpa@gpa-djp.at

www.oegb.at/mitgliedwerden
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(Попълнете с печатни букви)

АВСТРИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ

Предайте на конкретния синдикат/Австрийската федерация на
синдикатите, или изпратете на адрес: ÖGB, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Фамилно име /степен на завършено образование

Име

Настояща заетост (Професия/ длъжност)

Предишно членство от/
до и в кой синдикат:

Улица и номер

Дата на раждане

Заетост във фирма/ институция- училище/ университет

Второ членство в
синдикат:

Улица и номер на фирмата/ институцията- училище/ университет

Дата на постъпване в
синдиката ден/месец/
година

Пощенски код и населено място на фирмата/ институцията- училище/
университет

Постъпване в синдикатаНомер на синдикатавижте от другата страна:

Бранш

Бруто месечно трудово
възнаграждение:

Пощенски код и населено място

женски пол
мъжки пол

Телефонен номер:

Гражданство

Имейл адрес:

Служител/ ка

Държавен служител/ка

Обучаващ се в професия

Заети лица на договор за изработка

Друго*

Работник/работничка

Държавен служител, нает на договор

Ученик/ ученичка*

Заети лица на договор за свободно извършване на услуга

Безработно лице*

Заети лица на пълен работен ден

Заети лица на половин работен ден

* вж. обяснението на гърба
на страницата

Заети лица на минимална заетост

ЩЕ ЗАПЛАЩАМ ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС ЧРЕЗ (Отбележете вярното):

На кого се нарежда (ще бъде възложено на съответното място)

Нареждане за директен дебит SEPA:

Упълномощавам Австрийската федерация на синдикатите (ÖGB), както и обедините в нея синдикати, да теглят периодично плащания от моята сметка чрез директен
дебит SEPA. Съществременно ще възлагам на моята кредитна институция да осребpява тези плащания. Аз мога в рамките на осем седмици от датата на изплащането
на членския внос да изискам възстановяване на сумата. Тук са в сила уговорените между мен и кредитната институция правила.
Когато в по-ранен момент съм одобрил тези тегления, но те повече не са желани от мен, или съм напуснал фирмата, в която работя, или тегленията чрез нея вече не
са възможни, ще помоля моята кредитна институция, да преустанови моите плащания. За това няма да е необходимо сключването на допълнителна уговорка между
нас. В този случай плащанията ще бъдат насочени към друга, дадена от Вас сметка.

Притежател на сметка:

Банка:

IBAN:

BIC:

Получател на плащането:
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
Creditor ID: AT48ZZZ00000006541

Населено място/дата/подпис

Суми, подлежащи на приспадане: Заявявам,
• Че потвърждавам, че вноските в моя синдикат ще бъдат удържани и преведени от заплатата ми или от моето заплащане във връзка с обучението ми в професия, или от моята пенсия, както и
• Че с това давам моето съгласие, дадените от мен лични данни, които са свързани с плащането от мен на членски внос като гореспоменатите данни, както и
принадлежността ми към определен синдикат, личен номер, данни във връзка с моите плащания на членски внос, кой колективен трудов договор важи за
мен, дата на постъпване/напускане на синдиката, време на майчинство, пенсиониране, военна/цивилна служба, данни във връзка с промяна в адреса от моят
работодател, да бъдат преработвани. Това дадено от мен съгласие може по всяко време да бъде оттеглено с удоведомяване в Австрийските синдикати- ÖGB.
Давам разрешението си, Австрийската федерация на синдикатите (ÖGB),
издателството към Австрийските синдикати (ÖGB Verlag), както и Образователният център към тях (VÖGB) да се свързват с мен по телефон или по
електронната поща, за да ме информират за предлагани услуги, намаления
на билети, книги, чествания, както и други събития. Мога по всяко време да
оттеглям дадено от мен съгласие.
Потвръждавам,че взимам под внимание декларацията за защита на личните
данни (може да бъде прочетена и на елекронен адрес www.oegb.at/datenschutz).

________________________________________________________________________
Населено място, дата

подпис

С придобиване на карта за членство към Синдикатите, срещу Вашия членски номер, получавате правото на важна информация като например за новите колективни трудови договори, за актуални теми, различни активности и други. Членският внос в синдикатите може да бъде приспаднат от данъци.
Информация за лицето, което е довело нов член на синдиката:
Име:

Фамилия:

Членски номер:

Повод за постъпване в синдиката:
Издание от 01/2018, ZVR-Nr.: 576439352

