
 Formular de înscriere in
Sindicatul General  Halle

Se trimite completat și semnat aduce sau via 
poștă la:

Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union
Allgemeines Syndikat Halle/Saale
Ludwigstraße 37, 06110 Halle
Tel.: 0176 544 702 63 

Datele de cont: 
Allgemeines Syndikat Halle
IBAN: DE19 8005 3762 1894 0643 79
BIC: NOLA DE21 HAL

Condiții
•  / .       Sunt muncitor muncitoare Asta se referă la toți cei ce

, ,   ,  lucrează șomeri dependenți de salarii liber profesioniști
 .și pensionari   
•   /       Nu sunt angajator angajatoare și nu am posibilitatea să anga-

   -  .jaez muncitori sau sa i concediez  
•        .Nu desfăsur activități care se opun scopurilor FAU
•          Susțin sindicatul FAU și o să mă comport potrivit structuri-

   .lor și deciziiilor sindicatului
•   *  .Rubricii cu sunt obligatorii

Vreau să devin membru începând de data de:

 

Datele personale

Nume:*

Strada și numărul.:*

Cod poștal/ localitatea:*

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

 
 

Date de angajare
De completat neapărat:

Meseria invățată: 

Activitate actuală (dacă este alta decât cea invățată):
 

Angajarea:

fulltim minijo  fără muncă remunerată

part-tim liber profesionist

Branșa:

Firma:

Alte informații (de ex. O problemă concretă sau actuală): 

 
 

 
 
 
 
 

Cotizația de membru
Cotizația de membru este 1% pe lună din salariul net regulat
lunar. Cotizația minimă este de 6 euro pe lună. In caz de pro-
bleme financiare se poate scade sau anula cotizația. Fiecare
membru este liber să plătească și cotizații mai mari.

Cotizațiile  se  plătesc  prin  virare  bancară  programată  sau
cash.

(pentru noi e cel mai simplu, date de cont sunt în dreapta sus)

(in mod normal la adunarea generală lunară)

Vreau  să  am  un  cont  de  email  și  alte  aplicații  ale
infrastructură-IT de la FAU:

Declarația de confidențialitate: 

Toate datele întroduse vor fi transmise criptate de la browser-
ul  tău  și  server-ul  de la  FAU.  Aceași  chestie  e  valabilă  și
pentru  transmiterea  de  la  FAU-Server  la  secretariatul
sindicatului Halle.

Poți  să  predai  formularul și scos  la  împrimantă  la  prima
întâlnire.

Da,  sunt  deacord  ca  datele  personale  pot  fi  salvate  și
folosite pentru prelucrarea scopurilor mele.

După  aprobarea  secretarului  sau  secretarei  și  intratrarea
primei cotizații afilierea este provizorie și trebuie confirmată
prin adunarea generală (Vollversammlung - VV).

Toate datele se păstrează confidențial.

Data/ semnatura solicitantului/ solicitantei:

Plătesc lunar prin virare bancară programată

Plătesc cash

da

nu


