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بيانيه موافقت با گردآوری اطﻼعات و ذخيره اطﻼعات
– مشاوره و تعيين صﻼحيت –
)اجباری(
)معتبر از :فوريه (2019

لطفا به صورت خوانا با حروف چاپی پُر کنيد!
نام خانوادگی ،نام:
خيابان و شماره ساختمان:
کد پستی و محل سکونت:
شماره تلفن:
نشانی ايميل:
پروژه ) IQنام موسسه ای که مشاوره انجام می دهد يا تعيين صﻼحيت )کﻼس ،برنامه ها( را ارائه می کند(
Institut für Berufsbildung und Sozialwesen (IBS) gGmbH
)نام مسئول پردازش اطﻼعات )پروژه ))IQ

اطﻼعات و مدارک من را برای برنامه »يکپارچگی از طريق تعيين صﻼحيت )) «IQﻻزم دارد .پروژه  IQمی تواند اطﻼعات من را از من دريافت کند.
پروژه  IQمی تواند اطﻼعات من را برای برنامه »يکپارچگی از طريق کسب صﻼحيت )) «IQذخيره و پردازش کند.
پروژه  IQو کارکنان آن از اطﻼعات من برای برنامه »يکپارچگی از طريق کسب صﻼحيت )) «IQاستفاده خواهند کرد .اطﻼعات ،به منظور بهبود
مشاوره يا تعيين صﻼحيت و توسعه برنامه ها مورد استفاده قرار می گيرند .پروژه  IQبخشی از اطﻼعات را بدون نام من و بدون نشانی من ،برای
کاربردهای آماری به طرفهای ديگر منتقل خواهد کرد .برای مثال ،بررسی می شود که چند نفر مشاوره دريافت کردند و مشاوره درباره کدام شغل ها
انجام گرفته است يا چند نفر در برنامه های تعيين صﻼحيت شرکت کرده اند و تعيين صﻼحيت ها برای چه شغل هايی انجام شد .اين کاربردها برای
توسعه برنامه  IQمورد استفاده قرار می گيرند .اطﻼعات به اين مراکز فرستاده می شوند:





مرکز تخﺼﺼی »مشاوره و تعيين صﻼحيت« در موسسه تحقيقاتی)) (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb
وزارت آموزش و پژوهش آلمان )(BMBF
اداره فدرال کار و امور اجتماعی )(BMAS
موسسه فدرال آموزش حرفه ای )(BIBB

من بعدا می توانم اين رضايت را در قبال پروژه  IQمذکور در باﻻ ،باطل کنم )لغو کنم/پس بگيرم( .پس از وصول درخواست ابطال ،اطﻼعات ديگر
نبايد مورد استفاده قرار گيرند .در اين صورت ،پروژه  IQديگر نمی تواند به من مشاوره دهد يا تعيين صﻼحيت کند.
بله.

پروژه  IQمی تواند اطﻼعات من را دريافت ،ذخيره و استفاده کند.

نه.

پروژه  IQنمی تواند اطﻼعات من را ذخيره و استفاده کند .در اين صورت ،پروژه  IQنمی تواند به من مشاوره دهد يا در اين
صورت من نمی توانم در برنامه های تعيين صﻼحيت )هيچکدام از کﻼسها ،هيچکدام از برنامه ها( شرکت کنم.
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