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Съгласие за задължаване на банкова сметка
Оправомощавам NGG да събира членски вносчрез задължаване на 
банковата ми сметка. Същевременно нареждам на моята банка да 
изплащасумите, които NGG събира чрез задължаване на сметката.
Указание: В рамкитена 8 седмици (от датата на задължаване) мога да поискам 
възстановяване на сумата по задължаването при условиятана споразумението 
смоята банка. Това не засяга задължението миза плащане на вноски.

Всеки месец На тримесечие

IBAN

Банков код Сметка №

DE

Банка (име) BIC

Месечната сума възлиза на 1% от съответния брутен тарифен доход. Аз съм 
съгласен с това, тези данни да бъдат запаметени и обработени електронно. 
Прекратяване трябва да се извърши писмено за действие най-късно 6 седмици 
преди тримесечното приключване при  компетентното регионално бюро на 
синдикат за хранене, продоволствие и ресторантьорство –(NGG). До края на 
членството съществува задължение за вноска. 

Кредитор-идентификационен номер: DE21NGG00000089801. NGG ще ми 
съобщи моята референция за мандат. Известно ми е, че мога да проверявам  
сроковете за приспадане на суми за отделните дебитирания в интернет (www.
ngg.net/sepa). Аз освобождавам NGG изрично от понататъшни задължения за 
съобщаване за отделните  директни дебити.  

Указание за пазене на данни: Моите лични данни ще бъдат събирани, 
обработвани и използвани от  NGG в съответствие с разпоредбите за защита на 
данните на регламента на ЕС за защита на данните (EU-DSGVO) и германския 
Закон за защита на данните (BDSG) за създаване и администриране на моето 
членство. В контекста на тези цели данните ми ще бъдат предадени и използвани 
изключително за целите на изпълнение на задачите на синдикалния съюз. 
Разкриването на информация за трети лица е възможно само с моето отделно 
съгласие. Европейските и германските закони за защита на данните се прилагат 
във валидната им версия. Допълнителна информация за поверителността на 
данните и версия на политиката за поверителност за печат можете да намерите 
на www.ngg.net/datenschutz. 
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Професионални данни

Име напредприятието

Улица №

Пощ. код Селище

Работещ/акато

Месеченбрутен доход
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Да, ще стана член на синдикатаNGG от.
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