Индустриалното сдружение по минно дело, химия и енергетика предлага многобройни
възможности, които са включени в членската такса:
Трудова и социална защита на членовете, включително
Правната защита е включена като услуга в членската
такса. Разноските за нея се поемат от сдружението. Така
че нашите членове са гарантирани – юридически и
финансово. Само така можете да си осигурите получаване
на изчерпателна информация и, ако се наложи, също с
наша помощ можете да отстоявате правата си.
След тримесечно членство всички услуги по трудова и
социална защита на членовете ще бъдат изцяло на Ваше
разположение:
 Правна информация по всички въпроси във връзка с
трудовото и социално право
 В случай на правен спор – правно застъпничество от
юристите на Сдружението или на фирма DGBRechtsschutz GmbH
 Решаващо предимство: Тези експерти са специалисти
във Вашата област, защото те работят близо до хората
благодарение на близките си отношения с трудовия
живот.Те ще Ви консултират обстойно, ще внесат
жалбата Ви и ще Ви представляват пред съда. Ако е
необходимо и пред няколко съдебни инстанции. И всичко
това без допълнителни разноски от Ваша страна.
Услуги във връзка със заплащането на труда
Който участва в трудовия живот, знае колко е важна
законовата регулация на следващите въпроси, които не
трябва да се оставят на произвола на работодателите:

Консултации за всеки отделен случай и разнообразни
предложения за продължаващо образование
С предложенията си за обучение Индустриалното сдружение
по минно дело, химия и енергетика е спомогнало за личния
просперитет на хиляди свои членове. Сдружението предлага
на своите членове безплатни семинари по всички теми,
които са важни за трудещите се и за обществото.
Сдружението поддържа три собствени образователни
центъра.
Застраховка срещу злополука в свободното време
Индустриалното сдружение по минно дело, химия и
енергетика застрахова членовете си срещу злополука в
извън работно време (в свободното им време) чрез валидна
в целия свят застраховка срещу злополука. Застраховката
срещу злополука в свободното време е включена в
членската такса.
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Бонус агенция
Всеки наш член може да се възползва от изключителни
предимства. www.igbce-bonusagentur.de
Повече информация относно услугите за членове на
Индустриалното сдружение по минно дело, химия и
енергетика:
www.igbce.de
www.mitgliedwerden.igbce.de

 трудово възнаграждение
 заплащане на обучението

в Индустриално сдружение по
минно дело, химия и енергетика –
сдружение на опита, активността и
сътрудничеството.
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ТАЙНО
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1. Директен дебит
Овластявам промишления профсъюз Минно дело, химия, енергетика,
да събира при падеж със задължаване на сметката ми плащанията,
които трябва да извършвам.
2. Директен дебит в рамките на SEPA
Овластявам промишления профсъюз Минно дело, химия, енергетика
да събира плащания от сметката ми посредством задължаване.
Същевременно нареждам на кредитния ми институт да осребрява
теглените от промишления профсъюз Минно дело, химия, енергетика от
сметката ми задължения.
Указание: Аз мога в срок от четири седмици, начиная от датата на
задължаване, да изисквам възстановяване на задължената сума.
При това са валидни договорените с кредитния ми институт условия.
Начин на плащане (за отбелязване с Х)

телефон

месечно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
E-Mail
БИЗНЕС

Директен дебит и директен дебит в рамките на SEPA
Референтен номер на платеца: (референтен номер на платеца=
членски номер)

телефон

причина за встъпване

дата на встъпванев членство в IG BCE

преминаване/предишен профсъюз

Вербовчик

IG BCE обработва данните в тази декларация за встъпване в членство единствено за целите
на администриране на членовете, обгрижване на членовете, информиране на членовете, за
изчисляване на членския внос и за задължаване с членския внос, както и за изпълнение на
задачите му съгласно устава. Тези данни са задължително необходими за това; без изцяло
попълнен формуляр IG BCE не може да обработва декларацията за встъпване в членство.
Правно основание за това обработване са чл. 6 ал. 1 изречение. 1 буква b, 9 ал. 2 буква d
от Общия регламент относно защитата на данните. Данните се обработват за горепосочените
цели от IG BCE за срока на членството, евентуално и след това, ако има съответни законови
срокове за съхранение. В рамките на тези целеви разпоредби Вашите данни се предават и
използват единствено за изпълнението на профсъюзните задачи от специално упълномощени
за това лица.
Имате право в предвидения обем съгласно чл. 15 и следващи от Общия регламент относно
защитата на данните да изисквате по всяко време информация за Вашите обработвани от
IG BCE данни, както и тяхната корекция или изтриване. Вие имате освен това право на обжалване
пред орган за защита на данните. Подробни указания за защита на данните ще намерите тук: https://www.igbce.de/beitrittsformular/datenschutzbestimmungen-online-beitritt/9014. Въпроси и жалби
обработва и пълномощникът по защита на данните на IG BCE на datenschutz@igbce.de.

Фамилно и собствено име (титуляр на сметка)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ЧЛЕНСТВО

BIC

Улица и номер

Пощенски код и населено място

IBAN

Със следното се присъединявам към IG BCE и признавам устава на IG BCE като задължителен
за мен. Декларирам, че данните ми в този формуляр за встъпване са верни и приемам за
сведение указанието за защита на данните.

Среден брутен доход/група

Работи при

Личен №

на тримесечие

Град и дата

подпис

Град и дата

подпис

пощенски код и населено място
Изцяло попълнения формуляр изпратете моля на отговорния
за Вас окръг по пощата или по факса на: 0511 7631-710

на полугодие

годишно

