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Declarație de consimțământ pentru înregistrarea și stocarea datelor 
– Consiliere și calificare – 

(obligatoriu) 
(Stadiu: februarie 2019) 

 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI CITEȚ CU MAJUSCULE! 
 

Nume, prenume: 
 
Strada și numărul casei: 
 
Cod poștal și localitate:  
 
Număr de telefon:  

 
Adresă e-mail: 
 
Proiectul IQ (aceasta este instituția care oferă consiliere sau care oferă programul de calificare (cursul, măsurile)) 

are nevoie de datele și documentele mele pentru programul „Integrare prin calificare (IQ)”. Proiectul IQ are dreptul de 
a primi de la mine datele mele personale. Proiectul IQ are dreptul de a salva și de a prelucra datele mele pentru 
programul „Integrare prin calificare (IQ)”. 

Proiectul IQ și angajații săi vor utiliza datele mele doar pentru programul „Integrare prin calificare (IQ)”. Datele servesc 
la îmbunătățirea consilierii, respectiv calificării și la dezvoltarea ulterioară a ofertelor. Proiectul IQ va transmite mai 
departe o parte a datelor mele fără numele meu și fără adresa mea în scop statistic. Se evaluează, de exemplu, câtor 
persoane li s-a acordat consiliere și pentru ce meserii a avut loc consilierea, respectiv câte persoane au participat la 
programele de calificare și pentru ce meserii au fost calificate. Evaluările sunt necesare pentru dezvoltarea 
programului IQ. Datele se vor transmite către:  

 Departamentul de specialitate „Consiliere și calificare” de la Institutul de cercetare pentru calificare la locul de 
muncă Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb) 

 Ministerul Federal al Educației și Cercetării (BMBF) 
 Ministerul Federal al Muncii și Protecției Sociale (BMAS) 
 Institutul federal de formare profesională (BIBB)  

 
Am dreptul de a revoca ulterior acest consimțământ (prin contramandare/retragere) față de proiectul IQ menționat 
mai sus. După primirea revocării, datele mele nu vor mai putea fi utilizate. Din acel moment, proiectul IQ nu-mi mai 
poate acorda consiliere./Din acel moment nu mai pot participa la programele de calificare.  
 

 Da.  Proiectul IQ poate primi, stoca și utiliza datele mele.  

 Nu.  Proiectul IQ nu poate stoca și utiliza datele mele. Proiectul IQ nu mai poate să-mi acorde consiliere, 
respectiv nu mai pot participa la programele de calificare (la niciun curs, nicio măsură). 

 
 

      

      

            

      

      

Institut für Berufsbildung und Sozialwesen (IBS) gGmbH  
(numele responsabilului cu prelucrarea datelor (proiect IQ)) 

Loc, data:       

Semnătură:  

Rumänisch 


