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Deklaracja wyrażenia zgody na zbieranie i zapisywanie danych 
– Doradztwo i kwalifikacje – 

(obowiązkowe) 
(Stan: luty 2019) 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI! 
 

Imię i nazwisko: 
 
Ulica i numer domu: 
 
Kod i miejsce zamieszkania:  
 
Numer telefonu:  

 
Adres e-mail: 
 
Projekt IQ (instytucja zajmująca się doradztwem lub oferująca kwalifikacje (kurs, program)) 

potrzebuje moich danych i dokumentów do programu „Integracja przez kwalifikacje (IQ)”. Projekt IQ może 
otrzymywać ode mnie moje dane. Projekt IQ może zapisywać i przetwarzać moje dane w związku z programem 
„Integracja przez kwalifikacje (IQ)”. 

Projekt IQ i osoby przezeń zatrudnione będą korzystać z moich danych wyłącznie w ramach programu „Integracja 
przez kwalifikacje (IQ)”. Dane te posłużą do ulepszeń w zakresie doradztwa lub oferowanych kwalifikacji i dalszego 
rozwijania tych ofert. Projekt IQ przekaże część tych danych bez mojego imienia i nazwiska oraz mojego adresu do 
celów analizy statystycznej. W analizach tych ocenia się między innymi, ile osób uzyskało porady i jakich zawodów one 
dotyczyły, albo ile osób brało udział w zdobywaniu kwalifikacji i jakich zawodów dotyczyły te kwalifikacje. Analizy te są 
potrzebne do dalszego rozwijania programu IQ. Dane te będą przekazywane do poniższych jednostek:  

 Wyspecjalizowana jednostka „Doradztwo i kwalifikacje” przy Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH 
(Instytut badań kształcenia zawodowego) (f-bb) 

 Federalne ministerstwo badań naukowych i edukacji (BMBF) 
 Federalne ministerstwo pracy i spraw społecznych (BMAS) 
 Federalny instytut kształcenia zawodowego (BIBB)  

 

Zgodę wyrażoną wobec powyższej instytucji Projekt IQ mogę później odwołać (poprzez odmowę/wycofanie zgody). 
Od momentu nadejścia odwołania dane nie będą mogły być wykorzystywane. Wtedy Projekt IQ nie będzie mógł mi 
doradzać ani oferować kwalifikacje.  
 

 Tak.   Projekt IQ może otrzymywać, zapisywać i wykorzystywać moje dane.  

 Nie.  Projekt IQ nie może zapisywać ani wykorzystywać moich danych. Projekt IQ nie będzie mógł mi 
wtedy doradzać i nie będę mógł/mogła uczestniczyć w kursach/programach zdobywania 
kwalifikacji. 

 

 

      

      

            

      

      

Institut für Berufsbildung und Sozialwesen (IBS) gGmbH  
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych (Projekt IQ)) 

Miejscowość, data::       

Podpis:  

Polnisch 


