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Deklarata e dhënies së pëlqimit për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave 
– Këshillim dhe Kualifikim – 

(me detyrim) 
(Statusi: Shkurt 2019) 

 

JU LUTEMI PLOTËSONI ME GERMA SHTYPI TË MËDHA TË LEXUESHME! 
 

Mbiemri, Emri: 
 
Rruga dhe numri i banesës: 
 
Kodi postar dhe vendbanimi:  
 
Numri i telefonit:  

 
Adresa e emailit: 
 
Projekti IQ (ky është institucioni që jep këshilla ose ofron kualifikimin (kursin, masat)) 

ka nevojë për të dhënat dhe dokumentet e mia për programin „Integrimi përmes Kualifikimit (IQ)". Projekti IQ lejohet 
t'i marrë të dhënat e mia nga unë. Projekti IQ lejohet që t'i regjistrojë dhe përpunojë të dhënat e mia për programin 
„Integrimi përmes Kualifikimit (IQ)“. 

Projekti IQ dhe stafi i tij do t'i përdorin të dhënat e mia vetëm për programin e „Integrimit përmes Kualifikimit (IQ)". Të 
dhënat shërbejnë për të përmirësuar këshillat dhe kualifikimin dhe për të zhvilluar ofertat. Projekti IQ do të ndajë disa 
nga të dhënat pa emrin tim dhe pa adresën time për analiza statistikore. Do të vlerësohet, p.sh. se sa persona u 
këshilluan dhe për cilat profesione u zhvillua këshillimi, sa persona morën pjesë në kualifikim dhe në cilat profesione u 
kualifikuan. Këto vlerësime janë të nevojshme për zhvillimin e mëtejshëm të programit IQ. Të dhënat u transferohen 
këtyre organeve:  

 Qendrës së specializuar „Këshillimi dhe Kualifikimi" pranë Institutit Kërkimor të Arsimimit Profesional 
(Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb)) 

 Ministrisë Federale të Arsimit dhe Kërkimit (BMBF) 
 Ministrisë Federale të Punës dhe Çështjeve Sociale (BMAS) 
 Institutit Federal për Arsimimin Profesional (BIBB)  

 
Këtë pëlqim mund ta revokoj (anuloj/tërheq) më vonë për projektin e lartpërmendur të IQ. Nga momenti i revokimit, 
të dhënat e mia nuk mund të përdoren më. Më pas Projekti IQ nuk mund të më ofrojë më këshillim apo kualifikim.  
 

 Po.   Projekti IQ mund të marrë, ruajë dhe përdorë të dhënat e mia.  

 Jo.  Projekti IQ nuk mund të marrë, ruajë dhe përdorë të dhënat e mia. Më pas, Projekti IQ nuk mund të 
më këshillojë dhe unë nuk do të mundem të frekuentoj asnjë kualifikim (asnjë kurs, asnjë masë). 

 
 

      

      

            

      

      

Institut für Berufsbildung und Sozialwesen (IBS) gGmbH 
(Emri i personit përgjegjës për përpunimin e të dhënave (Projekti IQ)) 

Vendi, Data:       

Nënshkrimi:  

Albanisch  


