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GB

Employer 
Code

Workplace 
Code

Jméno Oslovení

Příjmení Pohlaví

Číslo popisné

Ulice

Město

Tlf. – domů Mobil

PSČ Datum narození

E-mail

Pište hůlkovým písmem Politická kampaň

Rovné příležitosti Účelem informací je zajistit rovnost pro všechny, jejich sdělení není povinné

Údaje o inkasu – pokyn vaší bance či stavební spořitelně k úhradě inkasa

Zaměstnavatel/firma

Vaše profese

Adresa – práce

PSČ Tlf. – práce
Název banky / stavební spořitelny

Město banky

Kód banky (sort code)

Číslo účtu

Jméno majitele účtu

Zvolený den v měsíci:

 7.   14.   21.   28.

Datum

Pokyn vaší bance či stavební spořitelně
Prosím provádějte každý měsíc inkaso prostředků z účtu uvedeného v tomto pokynu ve prospěch odborů Unite, a to v souladu 
s bezpečnostními opatřeními dle záruky Direct Debit Guarantee. Beru na vědomí, že tento pokyn může zůstat k dispozici 
v odborech Unite; v takovém případě budou údaje předány elektronicky mé bance / stavební spořitelně.

Autorizuji výše uvedenou platbu. Souhlasím s dodržováním pravidel odborů. (Pravidla jsou k dispozici on-line.)

Vstoupíte-li do Unite, dáváte rovněž odborům oprávnění ke srážkám dodatečné částky za členství do fondu vaší 
místní pobočky.

Podpis

Číslo „Service User Number“

Poznámka: Ne všichni zaměstnavatelé srážky příspěvků zajišťují. Tímto souhlasím se srážkami členského 
poplatku pro odbory Unite z mé mzdy, a to ve výši, kterou odbory Unite sdělí mému zaměstnavateli. Rovněž opravňuji svého 
zaměstnavatele a Unite ke sdílení mých osobních údajů nezbytných k provádění srážek a souhlasím s tím, aby zaměstnavatel 
informoval odbory Unite o případné změně adresy.

Jaké členství 
požadujete?

Rozšířené – plný úvazek (nad 21 h týdně) Základní – plný úvazek (nad 21 h týdně)

Rozšířené – zkrác. úvazek (až 21 h týdně) Základní – zkrác. úvazek (až 21 h týdně)

Rozšířené – nízký příjem Základní – nízký příjem
Pro učně Jiné (např. nezaměstnaný člen komunity, mladší 18 let, student v řádném 

denním studiu, důchodce či osoba s trvalou invaliditou bez placeného zaměstnání)
 1. rok  2. rok  3. rok  4. rok

Začátek učňovské praxe Driver Care (bude vám zaslán k vyplnění zvláštní formulář Driver Care)

Konec učňovské praxe 

Souhlasím s dodržováním pravidel odborů. (Pravidla jsou k dispozici on-line.)

Výplatu dostáváte Týdně 1× za 2 týdny
1× za 4 týdny Měsíčně

Mzdové č.

Č. NI Podpis Datum

Odbory Unite usilují o rovnost pro všechny a o to, aby byly v odborech plnohodnotně zastoupeny ženy, etnické 
menšiny, osoby s postižením, lidé s menšinovou sexuální orientací (LGBT+) a migrující pracovníci. Více informací viz 
www.unitetheunion.org/equalities. Důvěrnost údajů je chráněna. Vyplňte následující:

Označte svůj etnický původ: Černoch/Asiat Běloch Zaškrtněte, pokud jste LGBT+ 
Zaškrtněte, pokud jste osoba s postižením Zaškrtněte, pokud se považujete za migrujícího pracovníka 

Odbory Unite hájí zájmy členů prostřednictvím politických a pracovních kampaní zaměřených na témata,  
která se vás týkají – od mezd a penzí přes širší práva zaměstnanců po otázky týkající se bydlení, rovnosti a NHS.
Chcete-li se zapojit i tímto způsobem, přispívejte do našeho politického fondu – poplatek činí  
jen 10 pencí týdně.

Členové, kteří se rozhodnou do politické kampaně nezapojit, nebudou žádným způsobem znevýhodněni oproti členům, 
kteří tak učiní, pouze se nebudou moci podílet na správě politického fondu.

Podporuji odbory Unite při prosazování našich zásad a priorit členů v Labour Party a chci být podporovatelem 
Labour Party* (pro přispěvatele do politického fondu zdarma). Za tímto účelem opravňuji Unite ke sdílení  
mých osobních údajů s Labour Party.

* Souhlasím s podmínkami uvedenými na webu https://support.labour.org.uk

 (zaškrtněte) 

 (zaškrtněte) 

O vaší práci

Oprávnění ke srážkám příspěvku pro odbory z vaší mzdy („check-off“)

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
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Právní a související výhody a služby Unite
Jako člen Unite máte přístup k řadě speciálně vyjednaných 
výhod. Zaškrtněte políčko níže, chcete-li více informací 
k následujícímu:

Právní služby Unite Pojištění domácnosti a vozidel Unite
Životní pojištění Unite Osobní finanční posouzení Unite
Hypotéky Unite Služby úvěrového družstva Unite
Předplacená debetní karta 
Unite

Driver Care
Loterie Unite

Služby Unite – energetika

Pokud budete chtít v budoucnu zrušit příjem informací 
o jednotlivých výhodách a službách pro členy, navštivte  
web MyUnite https://www.unitetheunion.org/login/  
nebo se obraťte na místní pobočku Unite.

Obnova pojištění 
Uveďte, ve kterém měsíci je potřeba obnovit vaše 
pojištění, abychom vám mohli poslat informace  
o speciálních nabídkách Unite:

Domácnost Vozidlo

Současně poskytněte zaškrtnutím následujícího políčka 
souhlas s tím, že můžeme předat vaše relevantní údaje 
námi zvolenému poskytovateli pojištění, aby vás mohl 
kontaktovat:  

Komunikace s vámi
Budeme vás kontaktovat ohledně záležitostí 
souvisejících s členstvím v odborech Unite, včetně 
činnosti, kampaní a výhod.

Preference týkající se toho, jak s vámi  
komunikujeme, můžete kdykoli změnit na webu 
MyUnite https://www.unitetheunion.org/login/. 
Nebo navštivte místní pobočku Unite.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete 
v prohlášení odborů Unite o ochraně osobních údajů  
na stránce http://www.unitetheunion.org/privacypolicy.  
Případně si vyžádejte text prohlášení v místní pobočce Unite.

ČLENSTVÍ V UNITE
ŽÁDOST O ČLENSTVÍ
KVĚTEN 2018

UNITE THE UNION
POMÁHÁME VÁM,  
JAK JEN MŮŽEME

PŘIDEJTE SE JEŠTĚ DNES
Vyplňte tento formulář nebo navštivte web 

www.unitetheunion.org

ES/8061/5-18

Vstupte do 
NEJVĚTŠÍCH 
britských odborů


