
Priemyselné združenie pre baníctvo, chémiu a energetiku
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover

Identifikačné číslo veritel’a:  DE13BCE00000131364

Vydanie splnomocnenia k inkasu a mandátu na SEPA inkaso
Referencia mandátu: (referencia mandátu = členské číslo)

1. Splnomocnenie k inkasu
Povol’ujem Priemyselnému združeniu pre baníctvo, chémiu a energetiku, aby 
vyberalo platby, ktoré som povinný uhradič, formou inkasa z môjho účtu.

2. Mandát k SEPA inkasu
Povol’ujem Priemyselnému združeniu pre baníctvo, chémiu a energetiku, aby 
vyberalo platby z môjho účtu formou inkasa. Zároveň dávam pokyn mojej úve-
rovej inštitúcii, aby z môjho účtu uvol’nila inkaso pre Priemyselné združenie pre 
baníctvo, chémiu a energetiku. Upozornenie: Môžem požiadat’ o vrátenie zapla-
tenej sumy do ôsmich týždžov od dátumu debetu.
Pritom platia podmienky dohodnuté s mojou úverovou inštitúciou.

Stať sa členom sa oplatí!
Zukunftsgewerkschaft

Bergbau, Chemie, Energie
Poďme do toho!

Č. obvodu (vyplní obvod)

Č. člena (vyplní obvod)

VYHLÁSENIE O VSTUPE A SPLNOMOCNENIE K INKASU
Priezvisko a meno

Dátum narodenia Národnost’ (dobrovol’né)

    

Ulica a číslo domu

PSČ a bydlisko

Email

Telefón

Email

Telefón

Dôvod vstupu

Dátum vstupu IG BCE Prestup/predchádzajúce združenie

Náborový pracovník/pracovníčka

Mesačná mzda v hrubom/zaradenie Personálne č.

Zamestnaný v

PSČ a miesto
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Spôsob platby (zaškrtnite)

  mesačne   štvrt’ročne   polročne   ročne

Meno a priezvisko (majitel’ účtu)

Ulica a číslo domu

PSČ a bydlisko

IBAN

BIC

Miesto a dátum

Podpis

Vyplnený formulár odošlite vášmu príslušnému obvodu alebo 
faxom na číslo: 0511 7631-710

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
IG BCE spracováva informácie uvedené v tomto vyhlásení o vstupe výlučne na účely správy členov, 
členskú podporu, informácie o členoch, výpočet a výber príspevkov, ako aj na plnenie jej zákonných 
povinností. Tieto informácie sú na tento účel povinné; bez úplne vyplneného formulára nebude môct’ 
IG BCE spracovat’ žiadost’. Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b, 9 ods. 
2 písm. d GDPR. Tieto informácie bude IG BCE spracovávat’ počas trvania členstva na vyššie uvedené 
účely, v prípade potreby aj dlhšie, pokial’ existujú zodpovedajúce zákonné lehoty uchovávania. V súvis-
losti s týmito účelmi budú vaše údaje odoslané príslušným povereným osobám a použité výhradne na 
účely plnenia úloh združenia.
Máte právo kedykol’vek požiadat’ o informácie o vašich údajoch spracovaných spoločnost’ou IG BCE, 
ako aj požiadat’ o ich opravu alebo vymazanie v súlade s ustanoveniami článku 15 a nasl. Máte tiež 
právo odvolat’ sa na orgán dohl’adu nad ochranou osobných údajov. Podrobné informácie o ochrane 
osobných údajov nájdete tu:
https://www.igbce.de/beitrittsformular/datenschutzbestimmungen-online-beitritt/9014.
Otázkami a st’ažnost’ami sa zaoberá aj osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov v IG BCE, ktorá 
je k dispozícii na datenschutz@igbce.de. 

VYHLÁSENIE O VSTUPE
Týmto sa pripájam k IG BCE a uznávam stanovy IG BCE ako záväzné pre moju osobu.
Potvrdzujem, že mnou uvedené údaje v tejto žiadosti sú správne a beriem na vedomie pravidlá ochra-
ny osobných údajov. 

 01  Vyučený

 02  Remeselník/remeselníčka a  

   odborný pracovník/pracovníčka

 03  Chemický technik/technička a  

   laborant alebo laborantka

 04  Úradník/obchodník

 05  Majster/majsterka

06  Technický zamestnanec a inžinier  

   alebo inžinierka

07  AT zamestnanec:  

   ________________________________________

 08  Terénny zamestnanec

 09  Akademik/akademička

 10  Vedúci zamestnanec

 11  Netypické zamestnanie: 
    Dočasný pracovník/pracovníčka 
    Dočasne zamestnaný
 12  Iné:  

   ________________________________________

PROFESIJNÁ SKUPINA (ZAŠKRTNITE PRÍSLUŠNÚ MOŽNOSŤ)

Činnost’

Oddelenie

Začiatok vzdelávania Koniec vzdelávania

Rok vzdelávania

Miesto a dátum

Podpis

 m (muž)

 w (žena)
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