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Serbisch 

 

Изјава о сагласности за прикупљање и чување података 
– Саветовање и стицање квалификација – 

(обавезно) 
(Издање: фебруар 2019) 

 

ЧИТКО ПОПУНИТЕ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА! 
 

Презиме, име: 
 
Улица и кућни број: 
 
Поштански број и пребивалиште:  
 
Телефонски број:  

 
Адреса е-поште: 
 
IQ пројекту (институцији која нуди услугу саветовања или могућност стицања квалификација (кроз курсеве, 
мере)) 
 

потребнису моји подаци и документи за програм „Интеграција стицањем квалификација (IQ)“ (Integration durch 
Qualifizierung (IQ)). IQ пројекат може да прикупља моје податке од мене. IQ пројекат може да чува и обрађује 
моје податке за програм „Интеграција стицањем квалификација (IQ)“. 

IQ пројекат и његови запослени могу да користе моје податке само за програм „Интеграција стицањем 
квалификација (IQ)“. Подаци служе за побољшање услуге саветовања или могућности стицања квалификација, 
као и за развој понуде. Један део ових података, без мог имена и адресе, IQ пројекат ће проследити у 
статистичке сврхе. Анализираће се, на пример, колико је особа користило услугу саветовања и за која 
занимања, односно колико је полазника учествовало у стицању квалификација и за која занимања су се 
квалификовали. Ове анализе су неопходне за даљи развој IQ програма. Подаци се прослеђују следећим 
службама:  

 стручној служби за „Саветовање и стицање квалификација“ у Научно-истраживачком институту 
за професионално образовање (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb)), 

 Савезном министарству за образовање и истраживање (BMBF), 
 Савезном министарству за рад и социјална питања (BMAS), 
 Савезном институту за професионално образовање (BIBB).  

 

Ову сагласност у вези са горе наведеним IQ пројектом могу касније да опозовем (откажем/повучем). У том 
случају, подаци више неће смети да се користе. Тада више нећу моћи да користим услугу саветовања или 
могућност стицања квалификације коју нуди IQ пројекат.  
 

 Да.   IQ пројекат може да прикупља, сачува и користи моје податке.  

 Не.  IQ пројекат не може да чува и користи моје податке. IQ пројекат не може више да ме саветује, 
односно не могу да посећујем, на пример, курсеве или мере за стицање квалификација. 

 

      

      

            

      

      

Institut für Bildungsberatung und Sozialwesen (IBS) gGmbH 
(Име одговорног лица за обраду података (IQ пројекат)) 

Место, 
датум: 

      

Потпис:  


