Pirserêz ji bo bicîhkirina karê xwebexşîn

1.) Agahdariya giştî
Nav:
Telefon:
E-Mail:
Navnîşan:

Şarezayên/Hobiyên we çi ne/ Hûn di çi de Jêhatî ne?

Hûn bi kîjan zimanan dikarin biaxfin?

2.) Agahdarî ji bo veguhastina tevlîbûnê
Hûn çima dixwazin karê xwebexş bikin?

We qet/ berî niha karê xwebexş kirîye? – Eger erê, li kû?

Hûn bi kîjan awayî dixwazin tevlî kar bibin?
☐ tenê

☐ di tîmê de

☐ bi koman re

☐ bi mirovên kesane /ferdi re

Hûn li kîjan deverê dixwazin tevlî kar bibin? (Qadên çalakiyê)
☐ Belavkirin/Dane/ Firotin

☐ Alîkariya penaberan

☐ Bavaniya Manewî & Şîretkirin

☐ Çêkirin/Tamîrkirin/Karê destan

☐ Amedekirina demê vala

☐ Serqorî/Xwedîkirin

☐ Şêwirdarî
☐ Peyda kirin/ Kirîn

☐ Baxçe/Xanî/Hewş
☐ Parastina Ji Karesatan

☐ Werziş
☐ Wergerandin/ Terceme kirin

☐ Serdan/Hevalrêtî

☐ Huner, Mûsîk, Dîlan

☐ Karê komele & Karê civakê

☐ Beşdarî/Tev helwest nîşandan

☐ Lihevrûnştinan

☐ Xwendina bi deng

☐ Ofîs/Rêveberî

☐ Alîkariya taybet/Ziman

☐ Axaftina bidin/ Serkêşî

☐ Komputer/Dîjîtal

☐ Parastina xwezayê&ajelan

☐ Tiştekî din:

☐ Karê ajotinê

☐ Karê gelemperî

Çêdibe hilbijartina gelek beşan

Hûn ji bo kê dixwazin çalak bibin? (Komên armanc)

☐ Mezinan

☐ Nexweşan

☐ Qurbanyên sûcdaran

☐ Malbatan

☐ Koçberan

☐ Pîran/kalan

☐ Jinan

☐ Cîranî

☐ Mirovên li ber mirinê

☐ Penaberan

☐ Homosekûel(LGBTQ)

☐ Tiştekî din:

☐ Gencan

☐ Zelaman

☐ Zarokan

☐ Mirovên Seqet

Çêdibe hilbijartina gelek beşan

3.)

Demjimêr

Hûn kengê dixwazin tevlî bibin?
☐ yeskser/ di jih de

☐ Ji roja

Hûn çend saetan di hefteyê de dixwazin tevlî bibin?
saetan her meh
saetan her heftane

Hûn heya kengî dixwazin tevlî bibin?
☐ demek dirêj

☐ demek kurt

Hûn çend caran û di kîjan rojên hefteyê de dixwazin tevlî bibin?

4.)

Cihê tevlîbûnê

Hûn li ku derê dixwazin tevlî bibin?
☐ Spandau

☐ navçeyek diyar:

We pêdivî bi gihîştina bê-asteng / rêgir re heye?
☐ na

☐ erê, min pêwîst e:

We lîsansa ajotine heye ?
☐ na

☐ belê, min lîsansa ajotinê heye ya pola :

Razîbûn ji bo hilanîn û bikaranina
daneyên kesane
Li gorî madeya 6 xala 1 hejmar 1a ya rêziknameya parastina daneyê (GDPR), ez didim xuyakirin ku ez
ji bo pêwîstiya hilanîn û bikaranina daneyên kesane ji bo armancên karanîna karê xwebexş razi me. Ez
dikarim vê erêkirinê li gorî madeya. 7 (3) GDPR di pêşerojê de her dem betal bikim.
Ez têdigihîjim ku daneyên jêrîn dê ji bo hêsankirina pêvajoyê bikevin nav danegeha Spandau ya
ajansa xwebeş. Ev tişte li ser daneyên kesane yên ku di dema şêwrmendiyê de hatine tomar kirin
wekî:
-

Nav, pêşnav
Navnîşan, jimarên telefonan, û e-mail, eger hatibin dyarkirin
Dîroka jidayikbûnê, eger hatibin dyarkirin
Agahdarî li ser karê xwebeş yê ku tu lêdigerî, eger hatibin dyarkirin

Ev daneyan bi tenê ji hêla ajansa xewbexş ya Spandau ve ji bo armanca şêwirdarî û cîhgirtina di karê
xwebeş de têne bikar anîn.
Derengtirîn 12 meh piştî şêwrê, ê daneyên min werin jêbirin, bi mercê ku sedemên yasayî yên hilanînê
tune ye.
Daneyên min ê ji aliyên sêyemîn re werin şandin, eger bingehek yasayî ya vê yekê hebe
Ez dikarim mafê min li gorî madeya 15 (agahdarî), madeya 16 (rastkirin), madeya 17 (jêbirin) û
madeya 18 (sînorkirin) GDPR di her demê de li hember saziya navborî ya jorîn (mohr) bikar bînim. Ji
bilî vê mafê min heye ku ez gaziyên xwe li cem desteya çavdêriyê bikim.
Karmendê parastina daneyê li ser datenschutz@unionhilfswerk.de berdest e.

Cih, demjimêr

Îmza dilxwaz

Ez dixwazim li navnîşa belavkirina e-nameyan bêm zêdekirin ji ber ku ez ji ajansa xwebexş a
Spandau agahdariya heyî ji bo xwebexşan bistînim.
Rakirina ji vê navnîşa belavkirina e-nameyê her dem gengaz e.

Cih, demjimêr

Îmza dilxwaz

Têbînî: divê kopîyek ji vê razîbûnê ji îmzekar re bê dayîn.
Di vê belgeyê de agahdariya ku li gorî madeya 13 GDPR pêwîst e, heye

