Gönüllüler İçin Soru Formu
1.) Genel Bilgi

İsim:
Telefon:
E-Mail:

Ev adresi:
Hangi Kabiliyet/Bilgi/Nitelik/Hobilere sahipsiniz?

Hangi dilleri konuşuyorsunuz?

2.) Görev Alanı Hakkında Bilgiler

Niçin gönüllü olmak istiyorsunuz?

Daha önce gönüllü olarak çalıştınız mı? – Çalıştı iseniz, nerede?

Hangi çalışma formunda görev almak istersiniz?
☐ Yalnız

☐ Bir tim içerisinde

☐ Grup içerisinde

☐ Bireyler ile

Hangi alanda görev almak istersiniz? (Faaliyet alanları)
☐ Dağıtım/Satış

☐ Sığınmacı yardımı

☐ Manevi ortaklıklar & Rehberlik

☐ Faaliyet/El işi/Tamirat

☐ Boş zaman

☐ Bakım

değerlendirme
☐ Danışmanlık

☐ Bahçe, Ev ve Çiftlik

☐ Spor

☐ İhtiyaçlar/Alış veriş

☐ Afet önleme

☐ Çeviri/Tercümanlık

tedbirleri
☐ Ziyaret/Eşlik etme

☐ Sanat, Müzik, Dans

☐ Dernek & Kamu işleri

☐ Katılım/Söz hakkı

☐ Etkinlikler

☐ Sesli okumalar

☐ Büro/Yönetim

☐ Özel ders/Dil

☐ Konferanslar/Gezdirmeler

☐ Bilgisayar/Dijital

☐ Çevre koruma &

☐ Diğer:

Hayvanlar
☐ Taşımacılık

☐ Halkla ilişkiler

Birden fazla tercih işaretleyebilirsiniz

Kimler için aktif olmak istersiniz? (Hedef kitle)
☐ Yetişkinler

☐ Hastalar

☐ Suç Mağdurları

☐ Aileler

☐ Göçmenler

☐ Yaşlılar

☐ Kadınlar

☐ Komşuluk

☐ Ölenler

☐ Sığınmacılar

☐ LGBTQ

☐ Diğer:

☐ Gençler

☐ Erkekler

☐ Çocuklar

☐ Engelliler

Birden fazla tercih işaretleyebilirsiniz

3.)

Zaman Çerçevesi

Ne zamandan itibaren görev almak istersiniz?
☐ Hemen

☐ tarihinden itibaren

Haftada kaç saat görev almak istersiniz?
Ayda saat
Haftada saat

Ne kadar süre görev almak istersiniz?
☐ Kısa süreli

☐ Uzun Süreli

Ne sıklıkla ve haftanın hangi günleri görev alırsınız?

4.)

Görev Yeri

Nerede görev almak istersiniz?
☐ Spandau

☐ Belirli Mahalle:

Engelsiz erişime ihtiyacınız var mı?
☐ Hayır

☐ Evet, ihtiyacım var:

Ehliyetiniz var mı?
☐ Hayır

☐ Evet, sınıfı:

Kişisel Bilgilerin Korunması ve İşlenmesi İçin Onay

Paragraf 6/1 Numara 1a Veri Koruma Yasası (DSGVO) gereğince gönüllü çalışan olarak
görevlendirilmem için gerekli olan kişisel verilerimin kaydedilmesine ve bunların işlenmesine onay
veriyorum. Bu onayımı Paragraf 7 (3) (DSGVO) yasasınca geri alabilirim.
İşlemin kolaylığı için alttaki verilerimin Spandau Gönüllüler Ajansının veri bankasına kaydedildiği
hakkında bilgim var. Buna mülakat görüşmesindeki şu bilgilerim dahildir:
Soyisim, İsim
Ev Adresi, Tel. Numaraları ve mail adresi, beyan edildiği takdirde
Doğum tarihi, beyan edildiği takdirde
Aranan gönüllü iş için bilgiler, beyan edildiği takdirde
Bu veriler yalnızca Spandau Gönüllüler Ajansı tarafından bir gönüllü işe yerleştirme amaçlı rehberlik ve
aracılık faaliyetlerinde kullanılacaktır.
Gerçekleşen danışmanlıktan en geç 12 ay sonra, verilerim, korunmasını gerektiren yasal bir sebep
olmadıkça silinecektir.
Paragraf 15 (Bilgi edinme), Paragraf 16 (Doğrulama), Paragraf 17 (Silme) ve Paragraf 18 (Kısıtlama)
DSGVO kaynaklı haklarımı her zaman yukarıdaki adı geçen kuruluşa (mühür) karşı kullanabilirim.
Ayrıca tetkik merciine şikayet hakkım vardır.
Veri koruma görevlisine datenschutz@unionhilfswerk.de adresinden ulaşılabilir.

Şehir,Tarih

İlgilinin İmzası

Spandau Gönüllüler Ajansının gönüllü çalışanlara yönelik güncel bilgilendirmelerden haberdar olmak
için e-mail dağıtıcısına kayıt olmak istiyorum.
Bu dağıtıcıdan çıkmak her zaman mümkündür.

Şehir,Tarih

İlgilinin İmzası

Bilgi: İmza sahibine bu onay formunun bir fotokopisi verilecektir.
Bu doküman DSGVO paragraf 13 uyarınca gerekli bilgileri içermektedir.

