
    
 

 

 

Hinweise zur Datenschutzerklärung 

 

Eine möglichst frühe Vorbereitung auf den Einstieg in Arbeit oder Ausbildung ist das erklärte Ziel der beteilig-
ten Behörden und Institutionen. Damit dies gelingt ist es erforderlich, dass sich die beteiligten Fachkräfte der 
Behörden und Institutionen über die berufsrelevanten Informationen (Kenntnisse, Lebenslauf, berufliche 
Interessen) zu Ihrer Person austauschen können. Die Behörden und Institutionen beachten dabei die für sie 
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Diese sehen vor, dass dieser Austausch der Daten nur 
erfolgen darf, wenn Sie diesem Austausch der Daten zustimmen. 

Um Sie in diesem Sinne bestmöglich unterstützen zu können, bitten wir Sie um Ihr Einverständnis zur Über-
mittlung Ihrer für den Integrationsprozess in Arbeit oder Ausbildung relevanten Daten zwischen den beteilig-
ten Institutionen. 

Diese sind: 

Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar 

Jobcenter Goslar 

Stadt Goslar 

Landkreis Goslar 

Bildungsträger 

 

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: 

Eine Zustimmung zur Datenübermittlung steht nicht im Zusammenhang mit Ihrem Asylverfahren und hat 
keinerlei positive oder negative Konsequenzen für den Ausgang dieses Verfahrens. 

Ebenfalls unberührt bleiben Fragen der Zuständigkeit hinsichtlich Durchführung des Asylverfahrens in der 
Europäischen Union (mögliche Einleitung eines sog. Dublin Verfahrens). Eine Zustimmung zur Datenüber-
mittlung hat darüber hinaus keine aussetzende oder aufschiebende Wirkung hinsichtlich etwaiger aufent-
haltsbeendender Maßnahmen nach negativem Abschluss des Asylverfahrens. 

 

Datenschutzerklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, die ich in der Befragung der beteilig-
ten Behörden und Institutionen angebe,  in Akten und Dateien gespeichert und soweit erforderlich zwischen 
den beteiligten Behörden und Institutionen weitergeleitet oder ausgetauscht werden, so dass diese Stellen 
mich auf der Grundlage dieser Daten kontaktieren und beraten können. 

 

Beteiligte Behörden oder Institutionen sind:   

 Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar 

 Jobcenter Goslar 

 Stadt Goslar 

 Landkreis Goslar 

 Bildungsträger  

Diese Einverständniserklärung wurde mir übersetzt und ich habe ihren Inhalt verstanden. Eine Übersetzung 
dieser Erklärung habe ich erhalten. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung 
für die Zukunft bei den beteiligten Behörden und Institutionen widerrufen werden. 
 
 
 
__________________________________________ 
Vor- und Zuname        
 

 

__________________________________________                                          ________________________________________ 
Ort, Datum                 Unterschrift  
 
 
__________________________________________ 
Unterschrift der Dolmetscherin/des Dolmetschers 
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 ها از داده ی حفاظت  ی اظهارنامه نکاتی درباره
 

 

اندرکار  ی ادارات و نهادهای دست شده ی آموزشی، هدف اعالم آمادگی هر چه زودتر ]شما[ برای ورود به کار یا دوره
اندرکار بتوانند  این ادارات و نهادهای دست  کارشناس است که نیروهای  باشد. برای رسیدن به این هدف، ضروری می

های مربوط به زندگی کاری شما )معلومات، زندگینامه، عالیق کاری( را با هم تبادل کنند. به هنگام تبادل این  داده
کنند.  ها که برایشان وضع شده عمل می هاز داد حفاظتاطالعات، این ادارات و نهادها با اتکا به مقررات قانونی مربوط به 

 های شما فقط زمانی مجاز است که شما توافق خود را اعالم کرده باشید.  گویند که تبادل داده این مقررات می
های شما میان  برای این که بتوان شما را بدین منظور به بهترین نحو ممکن حمایت کرد، توافق شما برای تبادل داده

ی آموزشی از اهمیت  که برای روند انتگراسیون در کار و دوره هایی دادهکار ضروری است، یعنی تبادل اندر  ادارات دست

 برخوردارند. 
 

 از: عبارت هستنداین نهادها 
 (Agentur für Arbeit) آژانس کار

 (Jobcenter) مرکز کاریابی

 (Stadt) شهر
 (Landkreisدهستان )

 (Bildungsträger) نهاد / مرکز آموزشی
 

 :ی زیر توجه نمایید خواهشمندیم به نکته

 
ی این روند نخواهد  ها ربطی به روند پناهندگی شما ندارد و هیچ پیامد مثبت یا منفی بر نتیجه توافق با ارسال داده

 گذاشت. 
 

تأثیر خواهد  ی اروپا بی این قضیه همچنین روی مسایلی مانند صالحیت اجرای رسیدگی به تقاضای پناهندگی در اتحادیه
های شما روی موانع تمدید اقامت شما  بود )از سرگیری احتمالی توافق دابلین(. افزون بر این، موافقت با ارسال داده

توان به عقب انداخت و  یر خواهد بود، یعنی موانع تمدید اقامت را نه میتأث پس از گرفتن حکم منفی دادگاه پناهندگی بی

 نه صورت تعلیق در آورد. 
 

 ها از داده حفاظتاظهارنامه 
 

، در ام ارایه دادهاندرکار  های ادارات و نهادهای دست نامه ام که در پرسش های شخصی که داده موافق هستممن 

اندرکار ارسال و میان  جا که ضروری است به ادارات و نهادهای دست ذخیره شوند و تا آنای  های رایانه ها و پرونده پرونده
 ها با من تماس بگیرند و به من مشاوره بدهند.  ، تا این مراکز بتوانند با اتکا به این دادهندها تبادل شو آن

 
 اندرکار عبارت هستند از: ادارات یا نهادهای دست

 
 آژانس کار (Agentur für Arbeit) 

 مرکز کاریابی (Jobcenter) 

 شهر (Stadt) 

 دهستان (Landkreis) 

 نهاد / مرکز آموزشی (Bildungsträger) 

 
نامه  ام. این توافق نامه را دریافت کرده ی این توافق ام. ترجمه نامه برای من ترجمه شده و مضمون آن را فهمیده این توافق

 باشد. و از آن پس برای ادارات و نهادهای الزم االجرا می تواند هر زمان بدون اعالم دلیل فسخ شود می

 
 

 
_________________________________ 

 نام و نام خانوادگی 

_________________________________ 
 امضا

 
_________________________________ 

 مکان، تاریخ

 
 

_________________________________ 
 امضای مترجم شفاهی
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