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Individuální poradenství a rozmanitá nabídka dalšího 
vzdělávání
Díky svým kvalifikovaným nabídkám vzdělávání pomohl odborový 
svaz IG BCE již tisícům svých členů k většímu úspěchu. Ke všem 
tématům, která jsou důležitá pro zaměstnance i pro společnost, 
nabízí svaz IG BCE semináře – pro své členy zdarma. Odborový 
svaz IG BCE provozuje tři vlastní vzdělávací centra. 

Úrazové pojištění pro volný čas 
Mimo zaměstnání (ve volném čase) poskytuje odborový svaz IG 
BCE svým členům celosvětově platné úrazové pojištění. Úrazové 
pojištění pro volný čas od IG BCE je zahrnuto v členském 
příspěvku. 

Bonusová agentura 
Na každého člena čeká svět exkluzívních výhod. 
www.igbce-bonusagentur.de
Více o službách odborového svazu IG BCE pro členy:
www.igbce.de
www.mitgliedwerden.igbce.de

Pracovně a sociálně-právní ochrana pro členy 
Právní ochrana je zahrnuta jako služba v členském příspěvku. 
Související náklady nese odborový svaz. Naši členové jsou tak 
zajištěni právně i finančně. Jen tak si můžete dovolit získat 
opravdu rozsáhlé informace, a když na to přijde, můžete se s 
naší pomocí také domáhat svých práv.
Po třech měsících členství máte k dispozici všechny rozsáhlé 
služby pracovně a sociálně-právní ochrany: 
  Právní poradenství ke všem otázkám z oblasti pracovního a 

sociálního práva  
  V případě sporů právní zastupování právničkami a právníky 

IG BCE nebo společnosti DGB-Rechtsschutz GmbH
  Rozhodující výhoda: Tito odborníci jsou specialisté ve svém 

oboru, protože díky úzkému vztahu k pracovnímu životu je 
jejich práce velmi blízká lidem. Poskytnou vám komplexní 
poradenství, podají žalobu, zastoupí vás u soudu. Když to 
bude nutné, tak i u více instancí. A to vše aniž by vám 
vznikly dodatečné náklady.

Tarifní služby
Každý pracovník ví, jak je důležité, aby byla následující témata 
závazně upravena a nepodléhala jen libovůli zaměstnavatelů:
  mzda
  odměna při účasti na odborném výcviku 
  pracovní doba, přestávky 
  příplatky 
  dovolená 
  13. plat 
  tarifní penzijní pojištění 
  zkrácená pracovní doba pro seniory 

Odborový svaz IG BCE nabízí rozsáhlou škálu 
služeb zahrnutých v členském příspěvku:

Adresa obvodu 
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Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (odborový svaz 
pracovníků v hornictví a v chemickém a energetickém průmyslu)
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover

Identifikační číslo věřitele: DE13BCE00000131364 

Udělení oprávnění k inkasu a inkasního mandátu SEPA
Reference mandáta: (reference mandáta = členské číslo)

1. Oprávnění k inkasu
Zmocňuji odborovou organizaci Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie k inkasu plateb při splatnosti formou inkasa z mého účtu.

2. Inkasní mandát SEPA
Zmocňuji odborovou organizaci Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie, aby inkasovala platby formou inkasa z mého účtu. Současně 
zplnomocňuji svůj peněžní ústav, aby uvolnila inkaso platby z mého účtu 
ve prospěch odborové organizace Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie. Upozornění: Do osmi týdnů počínaje datem inkasa mohu žádat  
vrácení uhrazené částky.
Přitom jsou platné podmínky sjednané s mým peněžním ústavem.

Být členem se vyplatí! Zukunftsgewerkschaft
Bergbau, Chemie, EnergieJsem u toho!

Č. obvodu (vyplní obvod)

Členské číslo (vyplní obvod)

PŘIHLÁŠKA KE VSTUPU A OPRÁVNĚNÍ K INKASU
Jméno a příjmení

Datum narození Národnost (volitelná)

  m      ž  

Ulice a číslo domu

PSČ a bydliště

E-mail

Telefon

E-mail

Telefon

Důvod vstupu

Datum vstupu do odborové organizace IG BCE  Přestup/předchozí odborová organizace

Náborář / náborářka

Měsíční hrubý příjem/tarifní skupina  Osobní číslo

Zaměstnán u:

PSČ a místo

O
B

C
H

O
D

N
Í

Způsob platby (označte křížkem)

  Měsíčně   Čtvrtletně   Pololetně   Ročně

Jméno a příjmení (majitel účtu)

Ulice a číslo domu

PSČ a bydliště

IBAN

BIC

Místo a datum

Podpis

Kompletně vyplněný formulář odešlete svému příslušnému 
obvodu nebo faxem na číslo: 0511 7631-710

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odborová organizace IG BCE zpracovává údaje uvedené v této přihlášce ke vstupu výhradně za 
účelem správy členské základny, péče o členy, poskytování informací členům, k výpočtu a výběru 
členských příspěvků a ke splnění úkolů podle stanov. Tyto údaje jsou z tohoto důvodu nezbytně nutné. 
Bez kompletně vyplněného formuláře nelze odborová organizace IG BCE přihlášku ke vstupu zpraco-
vat. Právním základem ke zpracování jsou čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. b, 9 odst. 2 pís. d GDPR. Údaje jsou 
odborovou organizací IG BCE zpracovávány k výše uvedeným účelům po dobu členství v odborové 
organizaci, příp. i po ukončení členství, pokud v této souvislosti existují příslušné legislativní lhůty k 
archivaci. V rámci tohoto účelu jsou vaše osobní údaje předávány a využívány výhradně za účelem 
plnění úkolů odborové organizace příslušným pověřeným osobám.
Máte právo požadovat v rozsahu podle čl. 15 a následující GDPR kdykoliv informace o údajích, které o 
vás odborová organizace IG BCE zpracovává, a dále požadovat jejich opravu nebo odstranění. Navíc 
máte právo na stížnost u příslušného úřadu k ochraně osobních údajů. Podrobné informace o ochraně 
osobních údajů najdete zde: 
https://www.igbce.de/beitrittsformular/datenschutzbestimmungen-online-beitritt/9014.
Otázky a stížnosti zpracovává také pověřenec pro ochranu osobních údajů odborové organizace IG BCE:
datenschutz@igbce.de.

PŘIHLÁŠKA KE VSTUPU
Tímto vstupuji do odborové organizace IG BCE a uznávám stanovy odborové organizace IG BCE 
za pro mě závazné.
Ujišťuji, že mnou uvedené údaje v tomto přihlašovacím formuláři jsou správné a beru na vědomí 
informaci o ochraně osobních údajů.

 01  Základní vzdělání
 02  Řemeslníci a odborní pracovníci
 03  Techničtí asistenti v oboru chemie, 
   laboranti nebo laborantkyи
 04  Úřednici/nákupčí
 05  Mistr/mistrová
06  Zaměstnanci technických oborů  
   a inženýři/inženýrky
07  Zaměstnanci mimo tarif:  
   ________________________________________

 08  Obchodní zástupci
 09  Akademik/akademička
 10  Vedoucí zaměstnanci
 11  Atypická zaměstnání: 
    Zaměstnanci/zaměstnankyně 
        pracovní agentury 

    Zaměstnání na dobu určitou
 12  Jiné:  

   ________________________________________

PROFESNÍ SKUPINA  (OZNAČTE KŘÍŽKEM ODPOVÍDAJÍCÍ)

Činnost

Oddělení

Zahájení vzdělávání  Ukončení vzdělávání

Rok ukončení vzdělávání

Místo a datum

Podpis

m (muž)   ž (žena)

S
O

U
K
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M
Ě
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