IG BCE oferuje szerokie korzyści, które s˛a
wliczone w opłat˛e członkowsk˛a:

Zukunftsgewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie

Ochrona prawa pracy i społecznego dla członków
w cenie

Doradztwo indywidualne i urozmaicone oferty
edukacyjne

Usługa ochrony prawnej jest wliczona w opłat˛e członkowska.
˛ Koszty z ni˛a zwi˛azane ponosi zwi˛azek zawodowy.

IG BCE wraz ze swoimi wyspecjalizowanymi ofertami
szkoleniowymi przyczynił si˛e do sukcesu tysi˛ecy członków.
Dla wszystkich tematów, które s˛a ważne dla pracowników
i firmy, IG BCE oferuje seminaria – bezpłatne dla członków.
IG BCE prowadzi trzy własne centra szkoleniowe.

Nasi członkowie znajduj˛a si˛e po bezpiecznej stronie –
prawnej i finansowej. Tylko tym sposobem maj˛a Państwo
możliwośćotrzymania kompleksowych informacji w przypadku, gdy b˛ed˛a Państwo walczyć o swoje prawo
z nasz˛a pomoc˛a.
Po trzech miesi˛acach członkostwa maj˛a Państwo do
dyspozycji wszystkie usługi w zakresie ochrony prawa
pracy i społecznego:
 Informacje prawne do wszystkich pytań w zakresie
prawa pracy i społecznego
 W przypadku sporu, reprezentacja prawna prawników
IG BCE lub DGB-Rechtsschutz GmbH
 Decyduj˛aca korzyść: Eksperci sa˛ specjalistami
w swojej dziedzinie, ponieważ dzi˛eki swojemu
ś cisłemu kontaktowi z życiem zawodowym pracuj˛a
blisko ludzi. Kompleksowo doradz˛a, złoż˛a pozew,
reprezentuj˛a Państwo przed s˛adem. W razie konieczności również przed innymi instancjami. A wszystko
to bez dodatkowych kosztów.

Ubezpieczenie od wypadku w wolnym czasie
Poza zawodem (w czasie wolnym) IG BCE zapewnia swoim
członkom ochron˛e ubezpieczeniow˛a od wypadków na
całym świecie. Ubezpieczenie od wypadków w czasie
wolnym IG BCE jest wliczona w opłat˛e członkowsk˛a.
Bonusagentur
Każdy członek spodziewa si˛e ekskluzywnego świata
korzyści.
www.igbce-bonusagentur.de

DEKLARACJA
PRZYST˛
APIENIA
WSPÓLNOTA.
TO.
PRZYSZŁOŚĆ.

Wi˛ecej o usługach IG BCE dla członków:
www.igbce.de
www.mitgliedwerden.igbce.de

Usługi taryfowe
Ten, kto jest czynny w życiu zawodowym wie, jak ważnym
jest, by szczególnie poniższe kwestie były wi˛aż˛aco
uregulowane, a nie podlegały samowoli pracodawcy:
 wynagrodzenie
 wynagrodzenie osób ucz˛acych si˛e

Stan: 10/2018 – 1. edycja

 czas pracy, przerwy
 dodatki
 urlop
 13. pensja
 taryfowe zabezpieczenie emerytalne
 niepełny wymiar pracy w wieku przedemerytalnym

Adres okregu
˛

Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie –
zwi˛azek zawodowy do przeżycia,
pomocy i współtworzenia.

Jestem!

Opłaca si˛
e zostaĆ członkiem!
Nr okr˛egu (wypełnia okr˛eg)

Czynność

Nr członkostwa (wypełnia okr˛eg)

Dział

Zukunftsgewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover
Numer identyfikacyjny wierzyciela: DE13BCE00000131364
Udzielnie polecenia pobrania i polecenia zapłaty SEPA
Numer referencyjny: (Numer referencyjny = numer członka)

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA
˛
I POLECENIE POBRANIA
Imi˛e i nazwisko

Narodowość (dobrowolnie)

Data urodzenia
m

ż

Ulica i numer domu

GRUPA ZAWODOWA (ODPOWIEDNIE ZAZNACZYĆ)
01

Przeszkolony

08

Pracownik w służbie zagranicznej

02

Rzemieś lnik i pracownik
wykwalifikowany

09

Absolwent szkoły wyższej

10

Pracownik na stanowisku
kierowniczym

11

Zatrudnienie niestandardowe:
Pracownik tymczasowy
Zatrudniony na czas określony
Inne:

03

Technik chemik i laborant

04

Pracownik biurowy / handlowiec

05

Mistrz

06

Pracownik techniczny i inżynier

07

Pracownik pozataryfowy:

12

________________________________________

Kod pocztowy i miasto

Pocz˛atek nauki

________________________________________

Koniec nauki

PRYWATNIE

E-mail
Rok nauki

1. Polecenie pobrania
Upoważniam Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie do pobierania z mojego konta odprowadzanych przeze mnie płatności w przypadku
ich wymagalności poprzez polecenie zapłaty.
2. SEPA – polecenie zapłaty
Upoważniam Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie do pobierania z mojego konta płatności poprzez polecenie zapłaty. Równocześnie
polecam mojej instytucji kredytowej realizacj˛e poleceń zapłaty pobieranych
przez Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie na moim koncie. Informacja: W ci˛agu ośmiu tygodni od pocz˛atku daty obci˛ażenia mog˛e zaż˛adać zwrotu obci˛ażonej kwoty.
Obowi˛azuj˛a warunki ustalone z moj˛a instytucj˛a kredytow˛a.
Sposób zapłaty (zakreślić)
miesi˛eczny

kwartalny

Telefon

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

BIZNES

E-mail

Telefon

Powód przyst˛apienia

Data przyst˛apienia IG BCE

Przejśćie/zwi˛azek zawodowy

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA
˛

Ubiegajacy/-a
˛
si˛e

Msc. dochód brutto/klasyfikacja

Zatrudniony/-a w

IG BCE przetwarza dane w ramach niniejszej deklaracji przyst˛apienia wyłacznie
˛
w celach zarza˛
dzania członkostwem, opieki nad członkami i ich informowania, w celu rozliczenia i pobrania składek oraz wykonania zadań statutowych. Zadania te sa˛ konieczne; bez kompletnie wypełnionego
formularza IG BCE nie ma możliwości przetworzenia deklaracji przyst˛apienia. Podstawa˛ prawn˛a
dla przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 zd. 1 lit. b, 9 ust. 2 lit. d RODO. IG BCE przetwarza dane
w podanych wyżej celach na czas trwania członkostwa lub dłużej, o ile wymagaj˛a tego odpowiednie ustawowe terminy przechowywania danych. W ramach realizacji podanych wyżej celów Państwa dane przekazywane sa˛ wyłacznie
˛
odpowiednim pełnomocnikom, którzy wykorzystuj˛a je
wyłacznie
˛
do realizacji celów w zakresie zwi˛azków zawodowych.
W każdej chwili maja˛ Państwo prawo uzyskać informacje o Państwa danych przetwarzanych przez
IG BCE w zakresie przewidzianym w art. 15 i kolejnych RODO, jak i do ich korekty i usuni˛ecia.
Ponadto maja˛ Państwo prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym ds. ochrony danych.
Szczegółowe informacje o ochronie danych można znaleźć na stronie:
https://www.igbce.de/beitrittsformular/datenschutzbestimmungen-online-beitritt/9014.
Pytania i zażalenia przetwarza również Inspektor Danych Osobowych IG BCE pod adresem mailowym datenschutz@igbce.de.

Niniejszym przyst˛epuje do IG BCE i uznaje statut IG BCE za wi˛aż˛acy dla mnie.
Zapewniam, że moje dane w niniejszym formularzu przyst˛apienia s˛a zgodne i przyjmuje do wiadomości informacje o ochronie danych.

Nr personalny

Imi˛e i nazwisko (właściciel konta)

Ulica i numer domu

Kod pocztowy i miasto

IBAN

BIC

Miejscowość i data

Podpis

Miejscowość i data

Podpis

Kod pocztowy i miejsce
Kompletnie wypełniony formularz naleźy przesłać do
właściwego okr˛egu lub faksem na numer: 0511 7631-710

półroczny

roczny

