پرسشنامه برای ثبت نام داوطلبان
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اطالعات عمومی

اسم:
تلفن:
آدرس الکترونیکی:
آدرس:
مهارت ها /دانش ها /مدارک /سرگرمی های شما چه چیزهایی هستند؟

به چه زبانهایی صحبت میکنید؟
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اطالعات برای ثبت مشارکت

چرا میخواهید بصورت داوطلبانه مشارکت کنید؟

آیا تا کنون بصورت داوطلبانه مشارکت داشته اید؟  -اگر بله ،کجا؟

به چه صورتی میخواهید مشارکت داشته باشید؟
☐ تنها

☐ در تیم

☐ در گروه

☐ با یک شخص دیگر

در کدامین بخش ها دوست دارید مشارکت کنید؟ (بخشهای کاری)
☐راهنمایی و حمایت مالی

☐کمک به مهاجران

☐چاپ  /فروش

☐نظافت

☐اوقات فراغت

☐کاردستی/تعمیر کردن/کارهای مهارتی

☐ورزش

☐باغ ،خانه و حیاط

☐مشاوره

☐ترجمه  /تفسیر

☐حمایت از بالزدگان

☐پادو  /خرید

☐کار در کلوپ و اتحادیه

☐هنر ،موسیقی ،رقص

☐مالقات  /همراهی

☐سخنرانی

☐مناسبت ها

☐مشارکت  /رای دهی

☐سخنرانی  /راهنمای تورهای مسافرتی

☐کمک درسی  /زبان

☐دفتر  /اداره

☐موارد دیگر:

☐حمایت از محیط و حیوانات

☐رایانه  /دیجیتال

☐روابط عمومی

☐خدمات رانندگی

پاسخ های متعدد امکان پذیر است

برای چه کسانی می خواهید فعال باشید؟ (گروههای مورد نظر)
☐قربانیان جرم

☐مریضان

☐بزرگساالن

☐سالمندان

☐پناهندگان

☐خانواده ها

☐انسانهای در حال مرگ

☐همسایگان

☐زنان

☐موارد دیگر:

☐همجنس بازان و دوجنسه ها

☐مهاجران

☐مردان

☐جوانان

☐انسانهای معلول

☐کودکان

پاسخ های متعدد امکان پذیر است
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چارچوب زمانی:

از چه زمانی می خواهید به طور داوطلبانه مشغول به همکاری شوید؟
☐ بالفاصله

☐ از

چنذ ساعت در هفته می خواهید مصروف به کار شوید؟
ساعت در ماه
ساعت در هفته

برای چه مدت میخواهید همکاری کنید؟
☐ کوتاه مدت

☐ بلند مدت

چند بار و در کدامین روزهای هفته می خواهید همکاری کنید؟
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محل همکاری

کجا می خواهید همکاری کنید؟
☐ اشپاندو

☐ منطقه خاص:

آیا نیاز به ورودی های بدون مانع و پله برای معلولین دارید؟
☐ خیر

☐ بله من نیاز دارم:

آیا گواهینامه رانندگی دارید؟
☐ خیر

☐ بله ،من یک گواهینامه دارم برای پایه:

اعالم رضایت برای ذخیره سازی و پردازش
اطالعات شخصی
من مطابق با ماده  6پاراگراف  1شماره  a1قانون حفاظت از اطالعات ( )DSGVOبا ذخیره سازی و پردازش
اطالعات شخصی ضروری برای تحقق یافتن اجرای کارهای داوطلبانه موافق هستم .این اعالم رضایت را ذر هر
زمانی بر طبق ماده  DSGVO )3( 7برای آینده لغو کنم.
من میدانم که اطالعات زیر در بانک اطالعاتی سازمان داوطلبان اشپاندو برای پردازش آسان تر نگه داری میشوند.
این حاوی اطالعات شخصیی میشود که در هنگام مشاوره دریافت شده اند مانند:
-

نام ،نام خانوادگی
آدرس ،شماره تلفن ها و آدرس الکترونیکی ،در صورتی که ارایه شده باشند
تاریخ تولد ،در صورتی که ارایه شده باشد
اطالعات در رابطه با کار داوطلبانه مورد جستجو ،در صورتی که ارایه شده باشد

این اطالعات توسط سازمان داوطلبان اشپاندو فقط برای محقق ساختن مشاوره و راهنمایی برای یافتن کار داوطلبانه
استفاده میشود.
پس از حداکثر  12ماه بعد از مشاوره موفق انه تا جایی که دلیل قانونی برای حفظ ونگهداری اطالعات من نباشد ،این
اطالعات پاک میشوند.
اطالعات من فقط در صورتی که برای آن یک دلیل قانونی وجود داشته باشد در اختیار شخص سوم قرار خواهد گرفت.
من از حقوق قانونی خود از ماده ( 15اطالع رسانی) ،ماده ( 16تصحیح) ،ماده ( 17پاک کردن) و ماده ( 18محدود
کردن)  DSGVOمی توانم در هر زمانی در سازمان ذکر شده (مهر) استفاده کنم .من این حق را نیز دارم که در
صورت نارضایتی به ادارات ناظر شکایت کنم.
مسئول حفاظت از اطالعات شخصی توسط پست الکترونیکی  datenschutz@unionhilfswerk.deدر دسترس
است.

مکان ،تاریخ

امضاء داوطلب

من می خواهم تا ایمیل من در سازه پخش ایمیل ذخیره شوم ،تا اطالعات به روز برای داوطلبان را از طرف سازمان
داوطلبان اشپاندو دریافت کنم.
پاک کردن ایمیل من از سازه پخش ایمیل در هر زمانی امکان پذیر است.
مکان ،تاریخ

امضاء داوطلب

تذکر :به شخص امظاء کننده یک نسخه کپی از این رضایت نامه اهدا شود.
این مدرک حاوی اطالعات ضروری مطابق با ماده  DSGVO 13میباشد.

