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نامج تمويل "االندماج من خالل التأهيل  ن لبر إعالن الموافقة عىل جمع واستخدام البيانات من قبل شبكة والية برلي 
(IQ إعالن الموافقة وفقا لـ المادة .")من الالئحة العامة لحماية البيانات  1الفقرة  7DSGVO  لجمع البيانات

ام بالمعلومات عند جمع البيانات الشخصية من الشخص  ن الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها وإثبات االلب 
ا لـ المادة 

ً
ي وفق

 . DSGVOمن الالئحة العامة لحماية البيانات  13المعنن
  

ي حن  يمكن أن يحصل طلبك عبر نموذج المشورة عىل مشورة من مركز استشارات اإلقرار 
ن
بشبكة االندماج من خالل التأهيل ف

، يجب عليك قبول إعالن الموافقة هذا.  ن  برلي 
 

(" IQأوافق بموجب هذا اإلعالن على السماح لمكتب التنسيق لشبكة والية برلين في برنامج التمويل "االندماج من خالل التأهيل )
 اف المدرجة.بمعالجة وحفظ ونقل بياناتي الشخصية إلى أحد مراكز استشارات االعتر

 
تم إعالمي بأهمية موافقتي، وال سيما فيما يخص الغرض من استخدام البيانات. كما تم إعالمي بأنه يمكنني رفض موافقتي على ذلك أو 
إلغاؤها في المستقبل. وتم باإلضافة إلى ذلك إخطاري أنه بدون موافقتي، ال يمكن استخدام المشورة المقدمة من نموذج المشورة المقدم 

 من شبكة االندماج من خالل التأهيل في برلين.

 
 
 

يجب دائًما إرسال البيانات التالية:  iq.de-https://www.berlin.netzwerk/الستخدام نموذج المشورة عبر اإلنترنت على موقع 

اسم العائلة، واالسم األول، وعنوان البريد اإللكتروني، ورقم الهاتف، ومعلومات عن مقر اإلقامة الحالي، والمؤهالت/المسمى الوظيفي 

معرفتك باللغة األلمانية. يمكنك باللغة األصلية لمؤهالتك المهنية، واسم المعهد/ الكلية/الجامعة؛ بلد وموقع المعهد/ الكلية/ الجامعة و

ة اختياريًا إضافة المزيد من البيانات التي تمألها في النموذج.  مصدر البيانات الشخصية هو معلوماتك الخاصة، أي أنها تقع "على مسؤولي

 الشخص المعني بذلك".

 يتم معالجتها لديهم. (" وIQيتم إرسال البيانات إلى مكتب تنسيق شبكة برلين "اإلندماج من خالل التأهيل )

 (IQمكتب تنسيق شبكة والية برلين في برنامج التمويل "اإلندماج من خالل التأهيل" )
 دائرة مجلس الشيوخ للتكامل والعمل والشؤون االجتماعية

 مفوض مجلس الشيوخ في برلين لالندماج والهجرة

 برلين 10785شارع بوتسدامر شتراسه؛  65

 IQNW.Beratung@intmig.berlin.deالبريد االلكتروني: 
 

 IQNW.Beratung@intmig.berlin.deيتم استالم البيانات من قبل مكتب التنسيق وتخزينها في صندوق البريد اإللكتروني الوارد 

لمدة شهر واحد. البيانات مطلوبة حتى يتمكن مكتب التنسيق من إحالتها إلى أحد مراكز االستشارة التالية. لن تكون المشورة ممكنة دون 

 إحالة المعلومات. لن تتم معالجة البيانات من قبل مكتب التنسيق بعد اآلن. 

 

 

 ية: سيتم إرسال البيانات إلى أحد مراكز االستشارات األربعة التال

برلين؛ اسم المشروع: مشورة االعتراف  10969شارع أورانين شتراسه،  e.V ،.57االتحاد التركي في برلين براندنبورغ  -

 AnQua –والتأهيل 
برلين؛ اسم المشروع: خارطة الطريق لالعتراف بالمؤهالت المهنية  13347شارع ليندوفير شتراسه،  e.V .18نادي الحوار  -

– FabA 
- La Red e.V ،.25 برلين؛ اسم المشروع:  13407راينيكندورف، -شارع ألتLaRA - La Red نصائح االعتراف والتأهيل 
برلين، اسم المشروع: تنسيق  10785شارع بوتسدامر شتراسه،  65مكتب تنسيق شبكة برلين لالندماج من خالل التأهيل،  -

 KoBe –مركز المشورة 

https://www.berlin.netzwerk-iq.de/
mailto:IQNW.Beratung@intmig.berlin.de


   
 
 
 

 [ أدخل النص ]
 

 Laستشارة المفضلة لديك )الروسية/البولندية: حوار النادي؛ اإلسبانية/اإليطالية/الفرنسية: يعتمد اختيار مركز االستشارة على لغة اال

Red  :عربي/تركيTBB ؛ اللغة األلمانية/اإلنجليزية التوزيع على جميع مراكز االستشارة(، ومكان إقامتك و/أو تفضيالتك المحددة في

 خانة التعليقات.  

ح الالئحة العامة لحماية البيانات مع االتفاقات اإلطارية الصالحة  2، والفقرة 9أ و  1الفقرة  6، 5 المادةاألساس القانوني للمعالجة: 

 واألنظمة الفنية، وتوافق حماية البيانات هذه على المعالجة.
 

 لديك الحق:الحقوق المتأثرة. 
إلغاء موافقتك في أي وقت مع سريان مفعولها ( يمكن DSGVOمن الالئحة العامة لحماية البيانات ) 3، الفقرة 7وفقًا لـ المادة  -

 في المستقبل،
 ( لطلب معلومات حول بياناتك الشخصية التي نقوم بمعالجتها،DSGVOالالئحة العامة لحماية البيانات ) 15وفقًا لـ المادة  -
الصحيحة أو غير الكاملة ( لطلب تصحيح البيانات الشخصية غير DSGVOالالئحة العامة لحماية البيانات ) 16وفقًا لـ المادة  -

 التي قمنا بتخزينها،
 ( لطلب حذف بياناتك الشخصية التي قمنا بتخزينها، DSGVOالالئحة العامة لحماية البيانات ) 17وفقًا لـ المادة  -
 ( لطلب تقييد معالجة بياناتك الشخصيةDSGVOالالئحة العامة لحماية البيانات ) 18وفقًا لـ المادة  -
( لتلقي بياناتك الشخصية منا بتنسيق منظم ومشترك ومقروء آليًا DSGVOالالئحة العامة لحماية البيانات ) 20وفقًا لـ المادة  -

 أو لطلب النقل إلى شخص آخر مسؤول و
من الالئحة العامة لحماية البيانات، في حالة انتهاك حقوقك، اتصل بالهيئة الرقابية )مفوض برلين لحماية  77وفقًا لـ المادة  -

 برلين(.  10969شارع فريدريش شتراسه،  219ات وحرية المعلومات: البيان
 
 


