Einwilligungserklärung IQ Beratung
Stand: Juli 2016

Deklaracja wyrażenia zgody na zbieranie i zapisywanie danych
– Doradztwo –
I Zapisywanie danych osobowych
Zezwolenie/zgoda. Projekt IQ może zapisywać i wykorzystywać moje dane.
Nazwisko, imię:
Ulica, numer domu:
Kod pocztowy, miejscowość:
Numer telefonu:
E-mail:
Projekt IQ (instytucja zajmująca się doradztwem) ____________________________________________________
potrzebuje moich danych i dokumentów do programu „Integracja przez kwalifikacje (IQ)”. Projekt IQ może otrzymać
moje dane ode mnie. Projekt IQ może zapisywać i przetwarzać moje dane na potrzeby programu „Integracja przez
kwalifikacje (IQ)”.
Projekt IQ oraz jego pracownicy będą wykorzystywać moje dane do programu „Integracja przez kwalifikacje (IQ)”.
Projekt IQ będzie przekazywał część moich danych – anonimowo (bez mojego nazwiska i adresu) do celów
statystycznych. Do następujących instytucji:





wyspecjalizowana jednostka „Doradztwo i kwalifikacje” przy Instytucie Badawczym Kształcenia i Szkolenia
Zawodowego gGmbH (f-bb)
ministerstwo badań naukowych i edukacji (BMBF)
ministerstwo pracy i spraw społecznych (BMAS)
instytut kształcenia zawodowego (BIBB)

Niniejszą zgodę mogę później odwołać. Dalsze wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych jest zabronione. Co za
tym idzie, Projekt IQ nie może udzielać mi porad.
Tak.

Projekt IQ może otrzymywać, zapisywać i wykorzystywać moje dane.

Nie.

Projekt IQ nie może zapisywać i wykorzystywać moich danych. Projekt IQ nie może mi doradzać.

Miejscowość, data:

_________________________________________________________________

Podpis________________________________________________________________

Einwilligungserklärung zur Datenerhebung und Datenspeicherung
– Beratung –
I

Speicherung der persönlichen Daten

Erlaubnis /Zustimmung. Das IQ Projekt darf meine Daten speichern und nutzen.
Name, Vorname:
Straße und Hausnummer:
PLZ und Wohnort:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:

Das IQ Projekt (das ist die Institution, die die Beratung macht)
braucht meine Daten und Dokumente für das Programm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“. Das IQ Projekt darf
meine Daten von mir bekommen. Das IQ Projekt darf meine Daten für das Programm „Integration durch
Qualifizierung (IQ)“ speichern und verarbeiten.
Das IQ Projekt und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden meine Daten nur für das Programm „Integration
durch Qualifizierung (IQ)“ nutzen. Das IQ Projekt wird einen Teil der Daten weitergeben – anonym (ohne meinen
Namen und ohne meine Adresse) für die Statistik. An diese Stellen:





Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ beim Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Diese Einwilligung kann ich später widerrufen (absagen/zurückziehen). Dann dürfen die Daten nicht mehr genutzt
werden. Dann kann das IQ Projekt mich nicht mehr beraten.
Ja.

Das IQ Projekt darf meine Daten bekommen, speichern und nutzen.

Nein.

Das IQ Projekt darf meine Daten nicht speichern und nutzen. Das IQ Projekt kann mich dann nicht
beraten.

Ort, Datum:
Unterschrift:

