Blanketten sendes til:
Lederforeningen i TDC, LTD,
Teglholmsgade 1, 0900 København C eller
FTFa, Snorresgade 15, 2300 København S
Du kan også melde dig ind på
www.lederforeningen.dk eller www.ftfa.dk

INDMELDELSESBLANKET
LØNMODTAGER/SELVSTÆNDIG
Personlige oplysninger – skal udfyldes med BLOKBOGSTAVER
Fornavn

Efternavn 						

Cpr.nr.

Telefon

Stilling 							
Adresse

Postnr.

By 					

E-mail 						

Ja tak, meld mig ind i Lederforeningen i TDC, LTD
Lønnummer_____________________________________________________________
Jeg er i dag medlem i ________________________________________________________________og giver hermed
Lederforeningen i TDC, LTD, fuldmagt til at melde mig ud. (Du kommer ikke til at betale dobbelt kontingent)
Jeg er forsikret i Tjenestemændenes Forsikring
Jeg ønsker information om Tjenestemændenes Forsikring

Ja tak, jeg vil gerne meldes ind i FTFa.
Jeg er lønmodtager
eller
Jeg driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Jeg vil forsikres på:
FULDTID – obligatorisk, hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen eller er selvstændig 		
eller
DELTID, hvis du arbejder MAX 30 timer om ugen
Jeg har tidligere været med af en a-kasse. Oplys hvilken: 							
Jeg er allerede medlem af en a-kasse og ønsker at skifte* til FTFa: Oplys hvilken: 					
Tilmeld BS. Reg.nr

Konto nr.

Underskrift
Dato

Underskrift

Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at FTfa og Lederforeningen i TDC, må behandle, herunder indbyrdes udveksle ovenstående oplysninger. Behandlingen
sker med det formål, at indmelde mig i de nævnte foreninger/organisationer.
Jeg erklærer at ovenstående oplysningerne er korrekte, og jeg er indforstået med reglerne for optagelse i Lederforeningen i TDC og /eller FTFa.
* Skifter du fra en anden a-kasse følger alle dine rettigheder med – vi klarer det praktiske. Med indmeldelsen giver du os lov til at hente dine medlemsoplysninger fra din nuværende a-kasse.
Udfyldes af Lederforeningen i TDC og FTFa:
Modtaget af Lederforeningen i TDC den _________________________________________________________________________ Modtaget af FTFa den________________________________________________________________________________
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SAMTYKKE
til træk af kontingent til Lederforeningen i TDC (LTD) i din lønudbetaling fra TDC A/S
Navn: ____________________________________________________________________
Lønnummer: ____________________________________________________________

Jeg giver herved samtykke til:

1.
at TDC A/S på baggrund af denne samtykkeerklæring kan
foretage træk i min nettolønudbetaling fra TDC A/S for
et beløb svarende til det til en hver tid værende medlemskontingent til LTD
og til
2.
at TDC A/S en gang om måneden må oplyse LTD om kontingenttrækket med angivelse af navne, stedbetegnelse
(organisationsbetegnelse), lønnummer, kontingentstørrelse, forud/bagud løn og evt. fratrædelsesdato.
Formålet er at lette den administrative byrde for dig og
LTD i forbindelse med indbetaling og kontingentopkrævning. Oplysningerne der udveksles er fortrinsvis
almindelige oplysninger med undtagelse af oplysningen
om medlemskab af LTD, der er en følsom oplysning.
Det er frivilligt om du ønsker at give samtykke, og du er
også berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt, at
kalde dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelse af samtykket
skal ske ved, at skrive til Lederforeningen i TDC (LTD),
Teglholmsgade 1, 2450 København SV (G.K44) eller
sende en mail til: info@lederforeningen.dk.

Virkningen af at du ikke giver samtykke eller tilbagekalder
samtykket vil være, at du vil modtage et giroindbetalingskort.
Hvis du efter samtykket er givet kalder det tilbage, vil
det ikke påvirke lovligheden af behandlingen forud for
tilbagekaldelsen af samtykket, men TDC vil straks efter
stoppe med at trække i løn. Tilbagekaldelse af samtykket
skal ske skriftligt til LTD.
LTD, Teglholmsgade 1, 2450 København SV (G.K44), mail:
info@lederforeningen.dk er dataansvarlig i forhold til de
medlemsoplysninger, der behandles om dig som følge af
dit medlemskab af LTD.
TDC A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, cvr.
nr. 14773908 er databehandler for LTD i forhold til opkrævning af dit kontingent, og der er i den forbindelse
indgået databehandleraftale.
LTD fremsender en kopi af denne samtykkeerklæring til
TDC, og orienterer straks TDC A/S, hvis du på et senere
tidspunkt tilbagekalder dit samtykke.

Sæt kryds – Ja, jeg giver hermed samtykke til at TDC må fortage løntræk i min netto lønudbetaling for et
beløb svarende til det til enhver tid værende kontingent til LTD og til at TDC en gang om måneden kan
oplyse LTD om mit medlemskab ved at sende de oplysninger, der fremgår ovenfor.

København, den

/

___________________________________________________
[Underskrift]
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