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  را ارائه می کند) (نام موسسه ای که مشاوره انجام می دهد يا تعيين صالحيت (کالس، برنامه ها) IQپروژه 

. اطالعات من را از من دريافت کندمی تواند  IQپروژه  الزم دارد.» (IQيکپارچگی از طريق تعيين صالحيت («اطالعات و مدارک من را برای برنامه 

  .کند پردازش ذخيره و» (IQيکپارچگی از طريق کسب صالحيت («می تواند اطالعات من را برای برنامه  IQپروژه 

استفاده خواهند کرد. اطالعات، به منظور بهبود » (IQيکپارچگی از طريق کسب صالحيت («و کارکنان آن از اطالعات من برای برنامه  IQپروژه 

بخشی از اطالعات را بدون نام من و بدون نشانی من، برای  IQمشاوره يا تعيين صالحيت و توسعه برنامه ها مورد استفاده قرار می گيرند. پروژه 
های آماری به طرفهای ديگر منتقل خواهد کرد. برای مثال، بررسی می شود که چند نفر مشاوره دريافت کردند و مشاوره درباره کدام شغل ها کاربرد

برای  انجام گرفته است يا چند نفر در برنامه های تعيين صالحيت شرکت کرده اند و تعيين صالحيت ها برای چه شغل هايی انجام شد. اين کاربردها
  مورد استفاده قرار می گيرند. اطالعات به اين مراکز فرستاده می شوند: IQتوسعه برنامه 

   در موسسه تحقيقاتی» مشاوره و تعيين صالحيت«مرکز تخصصی)) Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb(  
 ) وزارت آموزش و پژوهش آلمانBMBF(  
 ) اداره فدرال کار و امور اجتماعیBMAS(  
 ) موسسه فدرال آموزش حرفه ایBIBB(  

 
(لغو کنم/پس بگيرم). پس از وصول درخواست ابطال، اطالعات ديگر باطل کنم  مذکور در باال، IQمن بعدا می توانم اين رضايت را در قبال پروژه  

  يا تعيين صالحيت کند.ديگر نمی تواند به من مشاوره دهد  IQنبايد مورد استفاده قرار گيرند. در اين صورت، پروژه 

 
  می تواند اطالعات من را دريافت، ذخيره و استفاده کند. IQپروژه     بله.   

نمی تواند به من مشاوره دهد يا در اين  IQدر اين صورت، پروژه  نمی تواند اطالعات من را ذخيره و استفاده کند. IQپروژه    نه.  
  يچکدام از برنامه ها) شرکت کنم.صورت من نمی توانم در برنامه های تعيين صالحيت (هيچکدام از کالسها، ه

 
 

 

Institut für Berufsbildung und Sozialwesen (IBS) gGmbH  
  ((IQ(نام مسئول پردازش اطالعات (پروژه 
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