
Я погоджуюся, щоб ÖGB, видання ÖGB-Verlag та/або VÖGB (Асоціація австрійської профспілкової освіти) зв’язувалися зі мною за телефоном або електронною 
поштою (§ 107 TKG (Закон про телекомунікації)) для інформування про послуги, як-от акції на квитки, книги, заходи тощо, а також для надання іншої інформації. 
Ця згода може бути відкликана в будь-який час.

Я підтверджую, що взяв/взяла до відома заяву про захист даних, що викладена на звороті (також доступна на сайті www.oegb.at/datenschutz).

Після отримання членського квитка дивіться всю важливу інформацію, як-от колективний договір, інформацію з поточних питань, заходів тощо, за допомогою 
членського номера на сайті відповідної профспілки. Членські внески підлягають відрахуванню з бази оподаткування.

Відомості про агента з найму:

Підстава для вступуІм’я Членський номер

Місце/Дата Підпис

Отримувач: Федерація профспілок Австрії — Österreichischer Gewerkschafts-
bund, Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien; ідентифікаційний номер кредитора: 
AT48ZZZ00000006541

  Дозвіл на прямий дебет у єдиній зоні платежів у євро (SEPA)

Я дозволяю Федерації профспілок Австрії (ÖGB) або профспілкам, 
що входять до ÖGB, стягувати періодичні платежі з мого рахунку 
шляхом прямого дебету SEPA. Водночас я доручаю моїй кредитній 
установі виконувати прямий дебет SEPA, що ÖGB запитує з мого 
рахунку. Я можу вимагати повернення стягнутої суми протягом 
восьми тижнів з моменту списання коштів. При цьому чинні умови, 
що узгоджені з кредитною установою.
Якщо я погодився/погодилася на відрахування компанії, але 
бажаю відмовитись від цього, залишаю компанію або відрахування 
членського внеску через компанію стає неможливим, я прошу 
змінити спосіб оплати на прямий дебет SEPA з мого рахунку, без 
окремого узгодження.

 Відрахування компанії: Я заявляю, що

 � я погоджуюся на відрахування компанії, тобто мої профспілкові внески можуть бути відраховані моїм роботодавцем із моєї заробітної плати або 
винагороди, учнівської виплати; або утримані з моєї пенсії та переказані органом, що виплачує пенсію; та 
 � таким чином, я даю згоду на опрацювання моїх персональних даних, необхідних для збору внесків, а саме вищевказаних даних та даних про 
належність до профспілки, кадрового номера, даних про внески, укладення колективної угоди, даних про вступ/вихід, періоди відпустки по 
догляду за дитиною, вихід на пенсію, періоди присутності, навчання та цивільної служби, а також даних про зміну адреси, моїм роботодавцем 
та профспілкою, при цьому я можу в будь-який час відкликати цю згоду на відрахування ÖGB.

IBAN

Місце/дата/підпис

Власник рахунку

Довідковий номер платника (Не заповнювати! — призначається організацією, що 
стягує кошти)

BIC Банк

Заявка на членство 

Вулиця, номер будинку Поштовий індекс, населений пункт Телефон

Прізвище / звання Дата народження Громадянство

  чоловік 
  жінка

Ім’я

ГалузьПоточна діяльність (професія/служба) Працевлаштування в компанії/закладі — школі/університеті

Період попереднього членства з/до ПрофспілкаВступ до профспілки — див. на зворотіДата вступу: День/місяць/рік Вторинне членство в профспілці

Адреса електронної пошти

 Найманий     Держслужбовець     Працівник за контрактом     Виконавець за договором підряду 
  працівник  Учень на виробництві   Учень/Студент*   Фрілансер   
  Безробітний*   Інше* *Пояснення на звороті

Поштовий індекс, місцезнаходження компанії/
закладу— школи/університету

Щомісячна заробітна плата 
брутто в євро

Вулиця, номер будинку компанії/закладу— школи/університету

 Працевлаштування на 
    повний день

 Працевлаштування на 
    неповний день

 Тимчасове 
    працевлаштування

Я СПЛАЧУЮ ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК (позначте потрібне):

(Прохання заповнювати великими літерами; подавайте заявку до 
профспілки/ÖGB або відправляйте поштою на адресу Федерації 
профспілок Австрії (ÖGB): Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Vienna).

Прізвище



Профспілка GPA 
Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien 

Телефон 05 03 01 301, E-Mail: service@gpa.at

1. 

Профспілка працівників  
громадського обслуговування

Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 
Телефон (01) 534 54, Ел. пошта goed@goed.at

2. 

Профспілка younion_Die Daseinsgewerkschaft 
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien 

Телефон (01) 313 16 8300, Ел. пошта info@younion.at

3. 

 Профспілка BAU-HOLZ 
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien  

Телефон (01) 534 44 59, Ел. пошта service@gbh.at  

4. 

Профспілка транспорту та сфери послуг vida 
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien  

Телефон (01) 534 44 79, Ел. пошта info@vida.at

5. 

Профспілка працівників поштового  
зв’язку та телекомунікацій 
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien  

Телефон (01) 534 44 49, Ел. пошта gpf@gpf.at

6. 

Виробнича профспілка PRO-GE
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien  

Телефон (01) 534 44 69, Ел. пошта mitgliederservice@proge.at 

7. 

* Пояснення 
Безробітні:  У разі безробітних, які вже були працевлаштовані один раз, необхідно зазначити профспілку, відповідну діяльності 
з останнього місця роботи, наприклад: робота за наймом — профспілка GPA; робота на будівництві — профспілка Bau-Holz; 
діяльність у металургійному/енергетичному секторі — виробнича профспілка PRO-GE; діяльність у транспортній галузі або в сфері 
послуг — профспілка транспорту та сфери послуг vida. 

Учні/студенти:  профспілка, що відповідає професійному бажанню, наприклад: Робота за наймом: Профспілка GPA; Державна 
служба: Профспілка працівників громадського обслуговування або younion_Die Daseinsgewerkschaft; Робота в металургійній 
галузі: Виробнича профспілка PRO-GE; Діяльність у транспортній галузі або в сфері обслуговування: Профспілка транспорту та 
сфери послуг vida; та ін.

Фрілансери та самозайняті працівники: Тією мірою, якою можна порівняти діяльність із працівниками за наймом, профспілка 
younion_The Daseinsgewerkschaft.

Політика конфіденційності  
Адміністрування членства

Захист ваших персональних даних є для нас предметом 
особливої уваги. У цій листівці про захист даних ми 
інформуємо вас про найважливіші аспекти опрацювання 
даних у контексті адміністрування членства. Вичерпну 
інформацію про те, як ÖGB опрацьовує ваші персональні 
дані, дивіться на сайті www.oegb.at/datenschutz. 
ÖGB несе відповідальність за опрацювання ваших даних 
Ми опрацьовуємо надані вами дані з дотриманням 
високого ступеня конфіденційності, виключно з метою 
адміністрування членства в профспілці та протягом усього 
терміну членства або доки можуть виникати претензії, 
що випливають із вашого членства. Правовою основою 
для опрацювання даних є ваше членство в ÖGB; якщо ви 
дали згоду на вихід із компанії — згода на опрацювання 
додаткових даних, необхідних для цієї мети. 
Опрацювання даних здійснюється безпосередньо ÖGB 
або операторами опрацювання даних, які залучені за 
договором та підконтрольні ÖGB. Дані не передаватимуться 
третім особам без вашої явної згоди. Опрацювання даних 
відбувається виключно на території ЄС. 
Стосовно опрацювання персональних даних ÖGB, ви маєте 
право на доступ, виправлення, видалення та обмеження 
опрацювання відповідних персональних даних. Ви можете 
в будь-який час подати скаргу до австрійського органу 
з нагляду за дотриманням законодавства про захист 
персональних даних (www.dsb.gv.at), що є наглядовим 
органом, проти опрацювання ваших даних, яке ви вважаєте 
незаконним. Наші контактні дані:

Федерація профспілок Австрії 
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
Телефон: +43 / 1 / 534 44 
Ел. пошта: oegb@oegb.at 

Наша відповідальна особа за захист даних доступна за 
електронною адресою: datenschutzbeauftragter@oegb.at

ÖGB БУРҐЕНЛАНД  
burgenland@oegb.at 
www.oegb.at/burgenland  

ÖGB КАРИНТІЯ  
kaernten@oegb.at 
www.oegb.at/kaernten   

ÖGB НИЖНЯ АВСТРІЯ  
niederoesterreich@oegb.at 
oegb.at/niederoesterreich

ÖGB ВЕРХНЯ АВСТРІЯ  
oberoesterreich@oegb.at 
oegb.at/oberoesterreich

ÖGB ЗАЛЬЦБУРГ  
salzburg@oegb.at 
www.oegb.at/salzburg

ÖGB ШТИРІЯ  
steiermark@oegb.at 
www.oegb.at/steiermark

ÖGB ТІРОЛЬ  
tirol@oegb.at 
www.oegb.at/tirol  

ÖGB ФОРАРЛЬБЕРҐ  
vorarlberg@oegb.at 
www.oegb.at/vorarlberg 

ÖGB — Федерація профспілок Австрії  oegb@oegb.at | www.oegb.at 
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