Einwilligungserklärung IQ Beratung
Stand: Juli 2016

I Wyrażenie zgody na zadawanie pytań dotyczących dalszego przebiegu/rozwoju zawodowego
przez Projekt IQ
Zezwolenie/zgoda. Zgoda na kontakt telefonicznoy, e-mailowy bądź pocztowy.

Projekt IQ__________________________________________________________________________________ może
zadawać mi później np. następujące pytania: Co zrobiłem po uzyskaniu porad/zdobywaniu kwalifikacji (kursie,
programach)? Czy mam pełne zatwierdzenie? Jaki mam teraz zawód?

Projekt IQ może

się

ze mną

skontaktować

około (na przykład 6)_________

miesięcy po uzyskaniu

porady_________________ (w drodze telefonicznej, e-mailowej bądź pocztowej). Projekt IQ może przekazywać moje
dane – 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)

Przepytanie jest dobrowolne i anonimowe (bez mojego nazwiska i adresu).
Niniejszą zgodę mogę później odwołać. W tym przypadku Projekt IQ nie będzie mógł sie ze mną skontaktować.
Tak.

Projekt IQ może zadawać mi pytania.

Nie.

Projekt IQ nie może później zadawać mi pytań.

.

Miejscowość, data:

_________________________________________________________________

Podpis:

_________________________________________________________________

I Einwilligung zur Befragung zum weiteren Verlauf/zur beruflichen Weiterentwicklung
Erlaubnis /Zustimmung. Das IQ Projekt wird mich später fragen.

Das IQ Projekt
darf mich später z.B. fragen: Was habe ich nach der Beratung gemacht? Habe ich eine volle Anerkennung? Welchen
Beruf habe ich jetzt?
Das IQ Projekt darf mich hierfür ca.

Monate nach der Beratung per

fragen. Das IQ Projekt kann

meine 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)

Die Befragung ist freiwillig und anonym (ohne meinen Namen und ohne meine Adresse).
Diese Einwilligung kann ich später widerrufen (absagen/zurückziehen). Dann darf das IQ Projekt mich nicht mehr
kontaktieren (fragen).

Ja.

Das IQ Projekt darf mich später fragen/kontaktieren.

Nein.

Das IQ Projekt darf mich nicht später fragen/kontaktieren.

Ort, Datum:
Unterschrift:

