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Декларация за съгласие за събиране и запаметяване на данни 
– Консултация и квалификация – 

(задължително) 
(редакция: февруари 2019) 

 

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ ЧЕТЛИВО С ПЕЧАТНИ БУКВИ! 
 
Фамилия, име: 
 
Улица и номер: 
 
ПК и населено място по 
местоживеене:  
 
Телефонен номер:  

 
Адрес на електронна поща: 
 
IQ-проектът (това е институцията, която извършва консултацията или предлага квалификацията (курса, 
мероприятието)) 
 

се нуждае от моите данни и документи за програмата „Интеграция посредством квалификация (IQ)“. IQ-
проектът може да получи моите данни от мен. IQ-проектът може да запаметява и обработва моите данни за 
програмата „Интеграция посредством квалификация (IQ)“. 

IQ-проектът и неговите сътрудници ще използват моите данни единствено за програмата „Интеграция 
посредством квалификация (IQ)“. Данните служат за подобряване на консултацията, респективно 
квалификацията и за доразвиване на предлаганите услуги. IQ-проектът ще предаде част от данните, без името 
и адреса ми, за статистически анализи. Анализира се например колко души са били консултирани и за какви 
професии е извършено консултирането, респективно колко души са участвали в квалификацията и за какви 
професии са били квалифицирани. Тези анализи са необходими за по-нататъшното разработване на IQ-
програмата. Данните се предават на следните организации:  

 Специализиран център „Консултация и квалификация“ при Изследователски институт 
Производствено обучение (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb)) 

 Федерално министерство за обучение и изследвания (BMBF) 
 Федерално министерство на труда и социалните грижи (BMAS) 
 Федерален институт за професионално обучение (BIBB)  

 

По-късно мога да отменя (откажа/оттегля) това съгласие по отношение на горепосочения IQ-проект. След 
постъпването на отказа данните вече няма да могат да бъдат използвани. Тогава IQ-проектът вече няма да 
може да ме консултира, респективно квалифицира.  
 

 Да.   IQ-проектът може да получава, запаметява и използва моите данни.  

 Не.  IQ-проектът не може да запаметява и използва моите данни. IQ-проектът тогава вече няма да 
може да ме консултира, респективно тогава няма да мога да посещавам квалификация 
(курс, мероприятие). 

      

      

            

      

      

Institut für Berufsbildung und Sozialwesen (IBS) gGmbH  
(име на администратора на данни (IQ-проект)) 

Нас. място, дата:       

Подпис:  

Bulgarisch 


