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Utónév Megszólítás

Családnév Nem

Házszám/-név

Utca

Város

Otthoni telefonszám Mobil telefonszám

Irányítószám Születési idő

E-mail

Kérjük, nagybetűket használjon Politikai kampány

Egyenlő esélyek Az itt megadott információk célja egyenlő esélyeket biztosítani mindenki számára, és megadásuk nem kötelező

Átutalási megbízás adatai – Utasítások a bank vagy pénzügyi intézet számára az állandó megbízáshoz

Munkáltató/Cég neve

Munkakör

Munkahely címe

Irányítószám Munkahelyi 
telefon Bank/pénzügyi intézet neve

Város, ahol a bank található

Sort-kód

Számlaszám

Számlatulajdonos(ok) 
neve

A hónap következő napján:

 7.   14.   21.   28.

Dátum

Bank vagy pénzügyi intézet számára adott megbízás
Kérem, hogy a Unite the Union szakszervezet javára havonta állandó megbízással teljesítsék a jelen megbízásban megadott 
összeget az állandó megbízási garancia által biztosított módon. Tudomásul veszem, hogy ez a megbízás a Unite the Union 
szakszervezetnél maradhat, és hogy az adataimat elektronikus úton beküldik a pénzügyi intézetemnek.

Engedélyezem a fenti átutalást. Elfogadom a szakszervezet szabályait. (A szabálykönyv online elérhető)

Amikor csatlakozik a Unite-hoz, arra is felhatalmazza a szakszervezetet, hogy levonjon egy további összeget a tagdíjra a helyi 
fiók alapja számára.

Aláírás

A szolgáltatás felhasználójának neve

Megjegyzés: a bérből való levonás nem minden munkáltatónál lehetséges. Ezennel engedélyt adok, hogy a Unite 
the Union szakszervezeti tagdíjamat, amelynek összegét a Unite a nevemben bizonyos időközönként közli a munkáltatómmal, 
levonják a béremből. Feljogosítom a munkáltatómat és a Unite szakszervezetet, hogy megosszák a levonáshoz szükséges 
személyes adataimat, illetve a munkáltatómat, hogy a Unite szakszervezetet értesítse az esetleges címváltozásokról.

Milyen 
tagságot 
választott?

Kibővített teljes munkaidős (heti 21 óránál több) Alap teljes munkaidős (heti 21 óránál több)

Kibővített részidős (legfeljebb heti 21 óra) Alap részidős (legfeljebb heti 21 óra)

Kibővített alacsony fizetés Alap alacsony fizetés
Tanulószerződéses gyakorlati képzés Egyéb (pl. a közösség munkanélküli tagja, 18 év alatti, nappali tagozatos 

tanuló, nyugdíjas, véglegesen leszázalékolt, aki nem áll fizetett alkalmazásban)
 1. év  2. év  3. év  4. év

A tanulószerződéses gyakorlati képzés kezdete: Sofőrbiztosítás (Driver Care) (küldünk önnek egy külön Driver Care 
jelentkezési lapot, amelyet kitölthet)

A tanulószerződéses gyakorlati képzés várható vége: 

Elfogadom a szakszervezet szabályait. (A szabálykönyv online elérhető)

Milyen 
rendszerességgel 
kap fizetést?

Hetente Kéthetente
Négyhetente Havonta

Bérlista száma

NI szám Aláírás Dátum

A Unite kampányol a mindenki számára egyenlő jogok mellett, illetve annak érdekében, hogy a nők, feketék, ázsiaiak, 
etnikai kisebbségek, fogyatékossággal élők, leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek (azaz az LGBT+ 
közösség tagjai), valamint a bevándorló dolgozók teljes körű képviselettel rendelkezzenek a szakszervezeten belül. 
További információért látogasson el a www.unitetheunion.org/equalities oldalra. Garantáljuk az információ biztonságát. 
Kérjük, töltse ki:

Kérjük, töltse ki az etnikai származását: Fekete/ázsiai Fehér Kérjük, pipálja ki, ha az LGBT+ közösség tagja 

Kérjük, pipálja ki, ha fogyatékossággal él: Kérjük, pipálja ki, ha bevándorló dolgozónak tekinti magát 

A Unite politikai és iparági kampányokkal küzd a tagok érdekeiért az önt érintő kérdésekben, a fizetéssel, 
nyugdíjjal és szélesebb körű munkahelyi jogokkal kapcsolatos ügyektől a lakhatásig, egyenlőségi kérdésekig 
és a National Health Service ügyekig.
Ha szeretne szerepet vállalni ebben, támogassa a politikai alapot mindössze heti 10p összeggel.

Ha úgy dönt, hogy nem támogatja a politikai alapot, az semmiféle hátrányt nem jelent a támogatás mellett  
döntő tagokhoz képest, kivéve a politikai alap irányításával kapcsolatos kérdéseket.

Támogatom a Unite szakszervezetet, hogy kampányoljon a Munkáspártban az irányelveinkért és a tagok  
prioritásaiért, és szeretnék a Munkáspárt támogató tagja lenni* (a politikai alap támogatói számára ingyenes).  
Felhatalmazom a Unite szakszervezetet, hogy ebből a célból megossza adataimat a Munkáspárttal.

* Elfogadom a https://support.labour.org.uk oldalon található feltételeket

 (pipálja ki itt) 

 (pipálja ki itt) 

Munkára vonatkozó adatok

Engedély a szakszervezeti tagdíj munkabérből történő levonásához (check-off)
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Unite jogi és tagsági előnyök, illetve szolgáltatások
A Unite tagjaként hozzáférése van egy sor különleges előnyhöz. 
Kérjük, pipálja ki az alábbi jelölőnégyzetet, amennyiben 
a későbbiekben további információkat szeretne kapni 
a következőkről:

Unite jogi szolgáltatások Unite lakás- vagy motorbiztosítás
Unite életbiztosítás Unite személyes pénzügyi vizsgálat
Unite jelzálog Unite takarékszövetkezet 

szolgáltatásUnite prepaid bankkártya
Unite energiaszolgáltatások Sofőrbiztosítás (Driver Care)

Unite lottó

Amennyiben a jövőben szeretne leiratkozni valamelyik 
tagsági előnnyel vagy szolgáltatással kapcsolatban küldött 
információkról, látogasson el a MyUnite weboldalra 
a https://www.unitetheunion.org/login/ címen, vagy forduljon 
a regionális irodához.

Biztosításmegújítás 
Amennyiben kíváncsi a Unite számára rendelkezésre álló 
különleges ajánlatokra, adja meg, hogy melyik hónapban kell 
megújítania biztosítási kötvényeit a következőre:

Lakás Motor

és az alábbi jelölőnégyzetet kipipálva erősítse meg 
beleegyezését arra vonatkozóan, hogy adatait továbbítsuk 
a kijelölt harmadik fél biztosítási szolgáltatónknak, aki 
felveszi önnel a kapcsolatot:  

Kapcsolatfelvétel
Fel fogjuk venni önnel a kapcsolat a Unite the Union 
tagsággal kapcsolatos tudnivalókkal, például 
tevékenységekkel, kampányokkal és előnyökkel 
kapcsolatban.

A MyUnite weboldalon keresztül 
( https://www.unitetheunion.org/login/ ) vagy 
a regionális irodánál bármikor módosíthatja, 
hogy hogyan vehetjük fel a kapcsolatot önnel.

Adatvédelem
Azzal kapcsolatban, hogy hogyan dolgozza fel a Unite az 
adatait, olvassa el a Unite the Union legfrissebb adatvédelmi 
nyilatkozatát a http://www.unitetheunion.org/privacypolicy 
oldalon, vagy kérjen egy példányt a regionális irodától.
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