Згода збору даних згідно із законом про захист даних.
Збір персональних даних здійснюється для розгляду та вирішення Вашої заяви про
прийняття батьківського внеску. Необхідні дані зберігаються в електронному
вигляді(DSGVO i §61 ff. SGBVIII)відповідно до положень законодавства та
обробляються за допомогою автоматичної обробки даних. Тому від вас вимагається
наведена нижче заява про згоду (Art.6 und DSGVO).
Відповідно до наведеної нижче заяви, я погоджуюся, що орган, відповідальний за
обробку моєї заяви, може отримувати інформацію від постачальників соціальних
послуг, центру зайнятості, служби соціального захисту молоді, центру денного догляду
за дітьми, імміграційної служби, Я вказав/ла у заяві всю інформaцію або це видно з
документів, які я надав/ла. Я знаю, що відмова надати мою згоду на отримання
інформації та/або документів може бути причиною відмови або послужити
обмеженням рішення щодо моєї претензії за цією заявою.
Мені відомо, що я можу відкликати цю згоду в будь-який час у письмовій формі без
пояснення причин, які мають значення на майбутнє.
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Зверніть увагу, що приймаються лише повністю заповнені та підписані
анкети. Опрацювання можливе лише за умови додавання всіх необхідних документів.
Якщо Bи ще не подали всіх потрібних документів під час подачі заяви, подайте їх
негайно. Внесок можна прийняти лише з місяця, в якому подана заява у разі повторної
заяви завжди необхідно надати підтвердження Bашого поточного доходу та інших змін
з моменту останньої заяви. Якщо один із батьків не працює або не вчиться, то можна
гарантувати лише оплату для яслів чи садка до 6 годин, а для місця післяшкільного
догляду – 5 годин.
Я заявляю, що наведена вище інформація є повною в усіх відношеннях. Я знаю, що
свідоме надaння неправдивої інформації або навмисно приховування фактів може бути
покараним за § 263 Кримінального кодексу і можна бути притягнутим до кримінальної
відповідальності. Я зобов’язуюсь негайно повідомляти відділ соціального захисту
молоді про будь-які істотні зміни в моїх доходах та сімейних обставинах .
Я уповноважую районну владу, відповідальну за дитячий садок повідомити про обсяг
опіки, розмір та тривалість стягнення батьківського внеску електронною поштою
поштою заявляю про свою згоду на щомісячне перерахування батьківського внеску
установі, відповідальній за заклад, і буду повертати установі гроші, якщо внески, які
затверджені, були переведені неправильно.
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